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Τροπολογία 1433
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εμπορική προώθηση μετοχών ή μεριδίων 
ΟΕΕ στο κράτος μέλος καταγωγής

Εμπορική προώθηση μετοχών ή μεριδίων 
ΟΕΕ με έδρα στην ΕΕ

Or. en

Τροπολογία 1434
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εμπορική προώθηση μετοχών ή μεριδίων 
ΟΕΕ στο κράτος μέλος καταγωγής

Εμπορική προώθηση μετοχών ή μεριδίων ΟΕΕ 
σε κάποιο κράτος μέλος

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άδεια κυκλοφορίας πρέπει να δίδεται από το κράτος μέλος όπου πρόκειται να 
κυκλοφορήσουν οι ΟΕΕ.

Τροπολογία 1435
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένας εγκεκριμένος ΔΟΕΕ δύναται να 
προωθεί εμπορικά μετοχές ή μερίδια 
ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές στο
κράτος μέλος καταγωγής αμέσως από τη 

1. Μετοχές ή μερίδια ενός εγκεκριμένου 
ΟΕΕ μπορούν να προωθηθούν εμπορικά 
σε επαγγελματίες επενδυτές σε κάποιο
κράτος μέλος αμέσως από τη στιγμή που 
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στιγμή που πληρούνται οι προϋποθέσεις οι 
οποίες αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

πληρούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άδεια χορηγείται στους ΟΕΕ (για να υπάρχει συνέπεια με τα προηγούμενα).

Τροπολογία 1436
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένας εγκεκριμένος ΔΟΕΕ δύναται να 
προωθεί εμπορικά μετοχές ή μερίδια ΟΕΕ 
σε επαγγελματίες επενδυτές στο κράτος 
μέλος καταγωγής αμέσως από τη στιγμή 
που πληρούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

1. Ένας εγκεκριμένος ΔΟΕΕ δύναται να 
προωθεί εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός 
ΟΕΕ που εδρεύει στην Ένωση σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο κράτος μέλος 
καταγωγής και/ή σε οποιοδήποτε άλλο 
κράτος μέλος αμέσως από τη στιγμή που 
πληρούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 1437
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένας εγκεκριμένος ΔΟΕΕ δύναται να 
προωθεί εμπορικά μετοχές ή μερίδια ΟΕΕ 
σε επαγγελματίες επενδυτές στο κράτος 
μέλος καταγωγής αμέσως από τη στιγμή 
που πληρούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες 

1. Ένας εγκεκριμένος ΔΟΕΕ δύναται να 
προωθεί εμπορικά μετοχές ή μερίδια ΟΕΕ 
εγκατεστημένου στην Ένωση σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο κράτος μέλος 
καταγωγής του ΔΟΕΕ αμέσως από τη 
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αναφέρονται στο παρόν άρθρο. στιγμή που πληρούνται οι προϋποθέσεις οι 
οποίες αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά καθεστώτα ιδιωτικής τοποθέτησης θα πρέπει συνυπάρχουν μαζί με το διαβατήριο 
επιτρέποντας την εμπορική προώθηση ΟΕΕ τρίτων χωρών σε κράτη μέλη σύμφωνα με το 
ισχύον εθνικό δίκαιο. 

Τροπολογία 1438
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ καταθέτει στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους καταγωγής του 
κοινοποίηση σχετικά με κάθε ΟΕΕ τον 
οποίο σκοπεύει να προωθήσει εμπορικά.

2. Ο ΔΟΕΕ καταθέτει στην ΕΑΚΑΑ και 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του κοινοποίηση σχετικά με 
κάθε ΟΕΕ τον οποίο σκοπεύει να 
προωθήσει εμπορικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι εκθέσεις και οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται στην ΕΑΚΑΑ ως την τελική εποπτική 
αρχή των ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 1439
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ καταθέτει στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους καταγωγής του
κοινοποίηση σχετικά με κάθε ΟΕΕ τον 
οποίο σκοπεύει να προωθήσει εμπορικά.

2. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο σκοπεύει να 
προωθήσει εμπορικά ο ΔΟΕΕ καταθέτει 
κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους  όπου εδρεύει ο ΟΕΕ
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Or. en

Τροπολογία 1440
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ καταθέτει στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους καταγωγής του
κοινοποίηση σχετικά με κάθε ΟΕΕ τον 
οποίο σκοπεύει να προωθήσει εμπορικά.

2. Ο ΔΟΕΕ καταθέτει στις αρμόδιες αρχές 
του εκάστοτε κράτους μέλους κοινοποίηση 
σχετικά με κάθε ΟΕΕ τον οποίο σκοπεύει 
να προωθήσει εμπορικά στο εν λόγω 
κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άδεια κυκλοφορίας πρέπει να δίδεται από το κράτος μέλος όπου πρόκειται να 
κυκλοφορήσουν οι ΟΕΕ.

Τροπολογία 1441
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ταυτοποίηση των ΟΕΕ που σκοπεύει 
να προωθήσει εμπορικά ο ΔΟΕΕ και 
πληροφορίες σχετικά με την έδρα των 
ΟΕΕ,

(α) επιστολή κοινοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένου προγράμματος 
δραστηριοτήτων στο οποίο 
προσδιορίζονται οι ΟΕΕ που σκοπεύει να 
προωθήσει εμπορικά ο ΔΟΕΕ και 
πληροφορίες σχετικά με την έδρα των 
ΟΕΕ,

Or. en
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Τροπολογία 1442
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ταυτοποίηση των ΟΕΕ που σκοπεύει να 
προωθήσει εμπορικά ο ΔΟΕΕ και 
πληροφορίες σχετικά με την έδρα των 
ΟΕΕ,

(α) ταυτοποίηση των ΟΕΕ που σκοπεύει να 
προωθήσει εμπορικά ο ΔΟΕΕ και 
πληροφορίες σχετικά με τον τόπο 
εγκατάστασης του ΟΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 1443
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) βεβαίωση ότι ο συγκεκριμένος
ΔΟΕΕ είναι εγκεκριμένος,

Or. en

Τροπολογία 1444
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) τον κατάλογο των κρατών μελών στα 
οποία ο ΔΟΕΕ σκοπεύει να προωθήσει 
εμπορικά σε επαγγελματίες επενδυτές τα 
μερίδια ή τις μετοχές ενός ΟΕΕ που 
βρίσκεται υπό τη διαχείρισή του,

Or. en
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Τροπολογία 1445
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) πληροφορίες σχετικά με ρυθμίσεις που 
έχουν καθοριστεί για την πρόληψη της 
εμπορικής προώθησης μεριδίων ή μετοχών 
των εν λόγω ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό 
κοινό, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης όπου ο ΔΟΕΕ βασίζεται σε 
δραστηριότητες ανεξάρτητων οντοτήτων 
για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
αναφορικά με τον ΟΕΕ του.

(δ) πληροφορίες σχετικά με ρυθμίσεις που 
έχουν καθοριστεί για την πρόληψη της 
εμπορικής προώθησης μεριδίων ή μετοχών 
των εν λόγω ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό 
κοινό, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης όπου ο ΔΟΕΕ βασίζεται σε 
δραστηριότητες ανεξάρτητων οντοτήτων 
για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 
αναφορικά με τον ΟΕΕ του, όπου είναι 
σκόπιμο.

Or. en

Τροπολογία 1446
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους όπου εδρεύει ο ΟΕΕ διαβιβάζουν 
χωρίς καθυστέρηση την κοινοποίηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2:
(α) στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ στην 
περίπτωση που ο ΟΕΕ δεν εδρεύει στο 
ίδιο κράτος μέλος· και
(β) στις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών όπου ο ΔΟΕΕ σκοπεύει να 
προωθήσει εμπορικά τον ΟΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 1447
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το αργότερο δέκα εργάσιμες ημέρες 
μετά την παραλαβή πλήρους κοινοποίησης 
δυνάμει της παραγράφου 2, οι αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής 
ενημερώνουν τον ΔΟΕΕ σχετικά με το αν 
μπορεί ή όχι να προβεί στην έναρξη 
εμπορικής προώθησης των ΟΕΕ που 
προσδιορίζονται στην κοινοποίηση η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.

3. Το αργότερο δέκα εργάσιμες ημέρες 
μετά από την ημερομηνία παραλαβής
πλήρους κοινοποίησης από τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του 
ΔΟΕΕ, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους όπου εδρεύει ο ΟΕΕ, στις 
περιπτώσεις που ο ΟΕΕ δεν εδρεύει στο 
ίδιο κράτος μέλος, και οι αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών όπου ο ΔΟΕΕ 
σκοπεύει να προωθήσει εμπορικά τον 
ΟΕΕ ενημερώνουν τον ΔΟΕΕ σχετικά με 
το αν μπορεί ή όχι να προβεί στην έναρξη 
εμπορικής προώθησης των ΟΕΕ που 
προσδιορίζονται στην κοινοποίηση η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου 
εδρεύει ο ΟΕΕ ενημερώνουν επίσης τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ, στις περιπτώσεις 
που ο ΟΕΕ δεν εδρεύει στο ίδιο κράτος 
μέλος, και τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους όπου ο ΔΟΕΕ σκοπεύει 
να προωθήσει εμπορικά τον ΟΕΕ, ότι ο 
ΔΟΕΕ ενδέχεται να προβεί στην έναρξη 
εμπορικής προώθησης μετοχών ή 
μεριδίων του ΟΕΕ.

Σύμφωνα με τα εκτελεστικά μέτρα που 
αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο, οι 
αρμόδιες αρχές δύνανται να επιβάλλουν 
περιορισμούς ή προϋποθέσεις σχετικά με 
την εμπορική προώθηση ΟΕΕ δυνάμει 
του παρόντος άρθρου.
Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
για τον καθορισμό του είδους των 
περιορισμών ή προϋποθέσεων που 
μπορούν να επιβληθούν όσον αφορά την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ δυνάμει του 
δευτέρου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου. Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία 
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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

Τροπολογία 1448
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το αργότερο δέκα εργάσιμες ημέρες 
μετά την παραλαβή πλήρους κοινοποίησης 
δυνάμει της παραγράφου 2, οι αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής 
ενημερώνουν τον ΔΟΕΕ σχετικά με το αν 
μπορεί ή όχι να προβεί στην έναρξη 
εμπορικής προώθησης των ΟΕΕ που 
προσδιορίζονται στην κοινοποίηση η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.

3. Το αργότερο είκοσι εργάσιμες ημέρες 
μετά την παραλαβή πλήρους κοινοποίησης 
δυνάμει της παραγράφου 2, οι αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής 
ενημερώνουν τον ΔΟΕΕ σχετικά με το αν 
μπορεί ή όχι να προβεί στην έναρξη 
εμπορικής προώθησης των ΟΕΕ που 
προσδιορίζονται στην κοινοποίηση η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 1449
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το αργότερο δέκα εργάσιμες ημέρες
μετά την παραλαβή πλήρους κοινοποίησης 
δυνάμει της παραγράφου 2, οι αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής 
ενημερώνουν τον ΔΟΕΕ σχετικά με το αν 
μπορεί ή όχι να προβεί στην έναρξη 
εμπορικής προώθησης των ΟΕΕ που 

3. Το αργότερο δύο μήνες μετά την 
παραλαβή πλήρους κοινοποίησης δυνάμει 
της παραγράφου 2, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνουν 
τον ΔΟΕΕ σχετικά με το αν μπορεί ή όχι 
να προβεί στην έναρξη εμπορικής 
προώθησης των ΟΕΕ που προσδιορίζονται 
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προσδιορίζονται στην κοινοποίηση η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.

στην κοινοποίηση η οποία αναφέρεται 
στην παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές χρειάζονται αρκετό χρόνο για την χορήγηση της έγκρισής τους.

Τροπολογία 1450
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τα εκτελεστικά μέτρα που 
αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο, οι 
αρμόδιες αρχές δύνανται να επιβάλλουν 
περιορισμούς ή προϋποθέσεις σχετικά με 
την εμπορική προώθηση ΟΕΕ δυνάμει 
του παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1451
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
για τον καθορισμό του είδους των 
περιορισμών ή προϋποθέσεων που 
μπορούν να επιβληθούν όσον αφορά την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ δυνάμει του 
δευτέρου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου. 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 

διαγράφεται
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διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 1452
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
για τον καθορισμό του είδους των 
περιορισμών ή προϋποθέσεων που 
μπορούν να επιβληθούν όσον αφορά την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ δυνάμει του 
δευτέρου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου. Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία 
έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή ενδέχεται να εγκρίνει, μέσω 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 49α, 49β και 
49γ, μέτρα για τον προσδιορισμό του 
είδους των περιορισμών ή προϋποθέσεων 
που μπορούν να επιβληθούν στην 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ δυνάμει του 
δευτέρου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1453
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 32 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι ΟΕΕ τους οποίους 

4. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
όπου εδρεύει ο ΟΕΕ μπορούν να 
εμποδίσουν την εμπορική προώθηση του 
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διαχειρίζονται ΔΟΕΕ προωθούνται 
εμπορικά μόνο σε επαγγελματίες 
επενδυτές.

ΟΕΕ εάν από τις  πληροφορίες που 
παρέχονται από την κοινοποίηση 
προκύπτει ότι η διαχείριση του ΟΕΕ από 
τον ΔΟΕΕ δεν θα συμφωνεί με κάποια ή 
και περισσότερες διατάξεις  της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 1454
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι ΔΟΕΕ που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία δύνανται να προωθούν 
εμπορικά στο έδαφός τους ΟΕΕ που 
εδρεύουν εκτός της Ένωσης.
Προϋπόθεση για τη δυνατότητα αυτή 
είναι ο ΔΟΕΕ να εδρεύει στην Ένωση ή 
να υπάρχει συμφωνία συνεργασίας και 
αποτελεσματική ανταλλαγή όλων των 
πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο 
συστημικών κινδύνων ανάμεσα:
(α) στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους όπου προωθείται εμπορικά ο ΟΕΕ 
και τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας,
(β) στον ΔΟΕΕ και την εποπτική αρχή 
του,
(γ) στην εποπτική αρχή του ΔΟΕΕ και 
την ΕΑΚΑΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της οδηγίας είναι να ρυθμίσει υπάρχοντες μη ρυθμισμένους διαχειριστές οργανισμών 
επενδύσεων. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην διευκόλυνση της διανομής στην ΕΕ. Για αυτόν τον 
λόγο είναι απαραίτητη μια συνεπής προσέγγιση.
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Τροπολογία 1455
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Με την επιφύλαξη της εθνικής 
νομοθεσίας, το κράτος μέλος καταγωγής 
του ΔΟΕΕ δύναται να του επιτρέψει να 
προωθήσει εμπορικά στο έδαφός του 
κάποιον ΟΕΕ που εδρεύει εκτός της 
Ένωσης.
Στις περιπτώσεις όπου ο ΟΕΕ επιτρέπει 
εξαγορές κατ’ επιλογή των επενδυτών, 
προϋπόθεση για τη δυνατότητα αυτή 
είναι ο ΔΟΕΕ να εδρεύει στην Ένωση ή 
να υπάρχει συμφωνία συνεργασίας και 
αποτελεσματική ανταλλαγή όλων των 
πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο των 
συστημικών κινδύνων ανάμεσα:
(α) στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους όπου προωθείται εμπορικά ο ΟΕΕ 
και τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας,
(β) στον ΔΟΕΕ και την εποπτική αρχή 
του,
(γ) στην εποπτική αρχή του ΔΟΕΕ και 
την ΕΑΚΑΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος (4α) που επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν τις δικές τους εξαιρέσεις 
ιδιωτικών τοποθετήσεων είναι απαραίτητη για να αποτραπεί η σημαντική ζημίωση των 
συνταξιοδοτικών ταμείων της ΕΕ και άλλων επενδυτών η οποία θα λάμβανε χώρα εάν δεν 
είχαν πρόσβαση σε οργανισμούς η διαχείριση των οποίων γίνεται εκτός ΕΕ.
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Τροπολογία 1456
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
κεφαλαίου VI τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν στους ΔΟΕΕ να προωθούν 
εμπορικά σε επαγγελματίες επενδυτές 
στην επικράτειά τους μετοχές ή μερίδια 
από ΟΕΕ εγκατεστημένους σε τρίτες 
χώρες ή οι οποίοι δεν καλύπτονται από 
την παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά καθεστώτα περί ιδιωτικών τοποθετήσεων θα πρέπει να συνυπάρχουν με το 
διαβατήριο, επιτρέποντας την εμπορική προώθηση οργανισμών επενδύσεων τρίτων χωρών σε 
ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 1457
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Με την επιφύλαξη αυτής της οδηγίας 
τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν ή 
να συνεχίσουν να επιτρέπουν την 
εμπορική προώθηση οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων που δεν 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία σε 
επαγγελματίες επενδυτές στην επικράτειά 
τους σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Or. en
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Τροπολογία 1458
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν σε εγκεκριμένο ΔΟΕΕ που 
διαχειρίζεται έναν ΟΕΕ εγκατεστημένο σε 
τρίτη χώρα να προωθεί εμπορικά μετοχές 
ή μερίδια τέτοιων ΟΕΕ σε επαγγελματίες 
επενδυτές στην επικράτειά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η συνέχιση των 
σημερινών δραστηριοτήτων τρίτων χωρών στις περιοχές δικαιοδοσίας οι οποίες το επιθυμούν. 
Ο εγκεκριμένος ΔΟΕΕ ρυθμίζεται πλήρως και με διαφάνεια από αρμόδια αρχή εντός της ΕΕ.

Τροπολογία 1459
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο στ) υπόκεινται 
στους νόμους και στην εποπτεία του 
κράτους μέλους όπου θα προωθηθεί 
εμπορικά ο ΟΕΕ.

Or. en



AM\805044EL.doc 17/194 PE439.135v01-00

EL

Τροπολογία 1460
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η  
κοινοποίηση και η βεβαίωση που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
παρέχονται σε μια γλώσσα που 
χρησιμοποιείται συνήθως στο διεθνή 
χρηματοπιστωτικό τομέα.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι η 
ηλεκτρονική διαβίβαση και κατάθεση 
των εγγράφων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 είναι αποδεκτή από τις 
αρμόδιες αρχές τους.

Or. en

Τροπολογία 1461
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Σε περίπτωση αλλαγής σε 
οποιοδήποτε από τα στοιχεία που 
κοινοποιούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, ο ΔΟΕΕ ενημερώνει 
γραπτώς τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους όπου εδρεύει ο ΟΕΕ σχετικά με 
την εν λόγω αλλαγή τουλάχιστον ένα μήνα 
πριν από την υλοποίηση της αλλαγής.
Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
όπου εδρεύει ο ΟΕΕ κοινοποιούν χωρίς 
καθυστέρηση τις αλλαγές αυτές στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ, στις περιπτώσεις 
όπου ο ΟΕΕ δεν εδρεύει στο ίδιο κράτος 
μέλος, όπως και στις αρμόδιες αρχές του 
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κράτους μέλους όπου προωθείται 
εμπορικά ο ΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 1462
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4δ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 32 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι ΟΕΕ τους οποίους 
διαχειρίζονται ΔΟΕΕ προωθούνται 
εμπορικά μόνο σε επαγγελματίες 
επενδυτές.

Or. en

Τροπολογία 1463
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4ε. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό:
(α) του μορφοτύπου και του περιεχομένου 
ενός υποδείγματος της επιστολής 
κοινοποίησης,
(β) του μορφοτύπου και του περιεχομένου 
ενός υποδείγματος βεβαίωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση
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According to Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union, rules and 
general principles concerning mechanisms for the control by Member States of the 
Commission’s exercise of its implementing powers shall be laid down in advance by a 
regulation adopted in accordance with the ordinary legislative procedure. Pending the 
adoption of that new regulation and in order to avoid any disruption in the Union's legislative 
action during the interim period, control by Member States should be carried out in 
accordance with the provisions of Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying 
down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission*, 
insofar as those provisions remain compatible with the amended Treaties. References to those 
provisions should nevertheless be replaced with refereneces to the rules and principles set out 
in the new regulation as soon as that regulation enters into force.

* OJ L 184, 17.7.1999, p. 23

Τροπολογία 1464
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν 
την εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους.

1. Με την επιφύλαξη άλλων μέσων της 
νομοθεσίας της ΕΕ, τα κράτη μέλη 
δύνανται να επιτρέπουν στους ΔΟΕΕ να 
προωθούν εμπορικά στο ευρύ επενδυτικό 
κοινό γενικά ή σε ειδικές κατηγορίες του 
ευρέος επενδυτικού κοινού στην 
επικράτειά τους μετοχές ή μερίδια από 
ΟΕΕ που διαχειρίζονται, ανεξάρτητα από 
το αν αυτοί οι ΟΕΕ προωθούνται 
εμπορικά σε εγχώριο ή διασυνοριακό 
επίπεδο.

Τα κράτη μέλη δύνανται, για το σκοπό 
αυτό, να επιβάλλουν αυστηρότερες
απαιτήσεις στους ΔΟΕΕ ή τους ΟΕΕ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα κράτη μέλη 
δύνανται να υιοθετούν πρόσθετες 
απαιτήσεις σε σχέση με τη λειτουργία, 
οργάνωση ή εμπορική προώθηση των 
ΟΕΕ που έχουν πωληθεί στο ευρύτερο 
επενδυτικό κοινό (ή εν μέρει στο ευρύτερο 
επενδυτικό κοινό και εν μέρει σε 
επαγγελματίες επενδυτές) στην 
επικράτειά τους ή τις δραστηριότητες 
των ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται αυτούς 
τους ΟΕΕ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν 
δύνανται να εμποδίσουν τη διασυνοριακή 
εμπορική προώθηση των ΟΕΕ στο 
ευρύτερο επενδυτικό κοινό επιβάλλοντας 
αυστηρότερες ή επιπρόσθετες απαιτήσεις 
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σε ΟΕΕ εγκατεστημένους σε διαφορετικό 
κράτος μέλος από ό,τι σε ΟΕΕ 
εγκατεστημένους στην επικράτειά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να αναγνωριστεί ότι ορισμένα είδη ΟΕΕ, όπως οι εταιρίες επενδύσεων 
υπόκεινται ήδη στη νομοθεσία της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών περί ενημερωτικών 
δελτίων και περί διαφάνειας). Η υπάρχουσα νομοθεσία παρέχει ορισμένα δικαιώματα στους 
ΟΕΕ που υπόκεινται στις απαιτήσεις της, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος 
χορήγησης διαβατηρίου ΟΕΕ το οποίο επιτρέπει τη διασυνοριακή εμπορική προώθηση. 
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Τροπολογία 1465
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν 
την εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους.

1. Με την επιφύλαξη άλλων μέσων της 
νομοθεσίας της ΕΕ, τα κράτη μέλη 
δύνανται να επιτρέπουν στους ΔΟΕΕ να 
προωθούν εμπορικά στο ευρύ επενδυτικό 
κοινό γενικά ή σε ειδικές κατηγορίες του 
ευρέος επενδυτικού κοινού στην 
επικράτειά τους μετοχές ή μερίδια από 
ΟΕΕ που διαχειρίζονται, ανεξάρτητα από 
το αν αυτοί οι ΟΕΕ προωθούνται 
εμπορικά σε εγχώρια ή διασυνοριακή 
βάση.

Τα κράτη μέλη δύνανται, για το σκοπό 
αυτό, να επιβάλλουν αυστηρότερες
απαιτήσεις στους ΔΟΕΕ ή τους ΟΕΕ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα κράτη μέλη 
δύνανται να υιοθετούν πρόσθετες 
απαιτήσεις σε σχέση με τη λειτουργία, 
οργάνωση ή εμπορική προώθηση των 
ΟΕΕ που έχουν πωληθεί στο ευρύτερο 
επενδυτικό κοινό (ή εν μέρει στο ευρύτερο 
επενδυτικό κοινό και εν μέρει σε 
επαγγελματίες επενδυτές) στην 
επικράτειά τους ή τις δραστηριότητες 
των ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται αυτούς 
τους ΟΕΕ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν 
δύνανται να εμποδίσουν τη διασυνοριακή 
εμπορική προώθηση των ΟΕΕ στο 
ευρύτερο επενδυτικό κοινό επιβάλλοντας 
αυστηρότερες ή επιπρόσθετες απαιτήσεις 
σε ΟΕΕ εγκατεστημένους σε διαφορετικό 
κράτος μέλος από ότι σε ΟΕΕ 
εγκατεστημένους στην επικράτειά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is appropriate to acknowledge that certain types of AIF, such as investment trusts, are 
already subject to EU legislation including the Prospectus Directive and the Transparency 
Directive. The Prospectus Directive in particular, confers certain rights on those AIF which 
are subject to its requirements including the right to passport AIF for marketing purposes 
cross border. It is appropriate to allow Member States to permit the marketing of AIF to 



PE439.135v01-00 22/194 AM\805044EL.doc

EL

retail investors, subject to the provision of certain additional requirements which Member 
States deem to be necessary for the purposes of providing investor protection on their 
territory. However, the AIFMD should not seek to restrict or remove such existing 
passporting rights including in respect of the marketing of these AIF to retail investors. It is 
therefore important that the requirements in the AIFMD are without prejudice to these other 
instruments of EU legislation. Where it is without prejudice to existing EU legislation, any 
additional requirements applied by Member States in respect of retail marketing should be on 
a non-discriminatory basis: that is, if an AIF established in another Member State could meet 
the requirements laid down for sale to retail investors in the first Member State, it would also 
be allowed to be sold to retail investors there.

Τροπολογία 1466
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν 
την εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους.

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν 
την εμπορική προώθηση ΟΕΕ που 
εδρεύουν στην ΕΕ στο ευρύ επενδυτικό 
κοινό στην επικράτειά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Η προστασία  του ευρέως επενδυτικού κοινού υποτίθεται ότι περιορίζει τη δυνατότητα 
επένδυσης σε ΟΕΕ που εδρεύουν στην Κοινότητα. Οι ΟΕΕ τρίτων χωρών δεν μπορούν να 
εγγυηθούν την ίδια προστασία για τους ευρωπαίους επενδυτές.

Τροπολογία 1467
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν 
την εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους.

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν 
την εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους 
υπό την προϋπόθεση η κάθε επένδυση να 
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είναι ύψους 50.000 ευρώ τουλάχιστον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση κατώτατών ορίων για την εμπορική προώθηση ΟΕΕ διασφαλίζει την προστασία 
του ευρέως επενδυτικού κοινού («των μικρών αποταμιευτών») από την ανάληψη κινδύνου. Με 
τη χρηματοπιστωτική κρίση φάνηκε ότι ακόμη και επαγγελματίες (θεσμικοί) επενδυτές δεν ήταν 
σε θέση να αναγνωρίσουν τους κινδύνους στα χαρτοφυλάκιά τους.

Τροπολογία 1468
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν 
την εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους.

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν 
την εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους 
υπό την προϋπόθεση η κάθε επένδυση να 
είναι ύψους 50.000 ευρώ τουλάχιστον.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1469
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται, για το σκοπό 
αυτό, να επιβάλλουν αυστηρότερες 
απαιτήσεις στους ΔΟΕΕ ή τους ΟΕΕ.

Η ΕΑΚΑΑ καθορίζει για το σκοπό αυτό 
κατευθυντήριες γραμμές και, όπου 
χρειάζεται, προτείνει να επιβληθούν 
αυστηρότερες απαιτήσεις στους ΔΟΕΕ ή 
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τους ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών θα πρέπει να καθορίσει κατευθυντήριες 
γραμμές που να διασφαλίζουν ισότιμους όρους και αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω 
οδηγίας με σκοπό την προστασία των επενδυτών και την χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Τροπολογία 1470
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους σε 
περίπτωση που οι ΟΕΕ επενδύουν άνω 
του 30% σε άλλους ΟΕΕ οι οποίοι δεν 
επωφελούνται από το Ευρωπαϊκό 
διαβατήριο, εκτός εάν οι ΟΕΕ είναι 
κλειστού τύπου και διαθέτουν κινητές 
αξίες που εισάγονται για διαπραγμάτευση 
ή αποτελούν αντικείμενο αίτησης για 
εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά εγκατεστημένη και 
ασκούσα δραστηριότητα στην Ένωση.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν δεν επιτραπεί στα κράτη μέλη να επιτρέψουν την εμπορική προώθηση τέτοιων ΟΕΕ στο 
ευρύ επενδυτικό κοινό εντός της επικράτειάς τους, αυτό θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα στο 
υφιστάμενο ευρύ επενδυτικό κοινό στον ΟΕΕ αυτό εφόσον δεν θα είναι σε θέση να συμμετάσχει 
σε εκδόσεις δικαιωμάτων, ανοικτές προσφορές και  άλλες συγκεντρώσεις κεφαλαίων που 
πραγματοποιούνται από αυτόν τον ΟΕΕ.  Αυτό θα ήταν ασύμβατο με τα δικαιώματα προαίρεσης 
και άλλες απαιτήσεις στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ - όπως η Οδηγία για τη 
Διαφάνεια - προκειμένου να εξασφαλισθεί δίκαιη και ίση μεταχείριση των μετόχων και 
εκδοτών των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά κινητών αξιών της ΕΕ.
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Τροπολογία 1471
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη τα οποία επιτρέπουν την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους, 
ενημερώνουν την Επιτροπή, εντός ενός 
έτους από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1, 
σχετικά με:

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 32, 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη επιτρέπουν 
την  προώθηση στην αγορά μετοχών και 
μεριδίων αγοράς που αποτελούν 
αντικείμενο τρέχουσας προσφοράς για τη 
διάθεση τίτλων στο κοινό σε ενημερωτικό 
δελτίο που έχει συνταχθεί και δημοσιευθεί 
σύμφωνα με την Οδηγία 2003/71/ΕΚ.

(α) τους τύπους των ΟΕΕ που μπορούν 
να προωθήσουν εμπορικά οι ΔΟΕΕ στο 
ευρύ επενδυτικό κοινό στην επικράτειά 
τους,
(β) κάθε επιπρόσθετη απαίτηση που 
επιβάλλει το κράτος μέλος για την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά του.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης την 
Επιτροπή σχετικά με κάθε μεταγενέστερη 
αλλαγή όσον αφορά το πρώτο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Οδηγία για το ενημερωτικό δελτίο αποσκοπεί να καταστήσει δυνατή τη διασυνοριακή 
εμπορική προώθηση των μετοχών. Η παρούσα τροπολογία επιβεβαιώνει ότι η Οδηγία ΔΟΕΕ 
δεν εμποδίζει να γίνει προσφορά στα πλαίσια της Οδηγίας για το ενημερωτικό δελτίο.
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Τροπολογία 1472
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη τα οποία επιτρέπουν την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους, 
ενημερώνουν την Επιτροπή, εντός ενός 
έτους από την ημερομηνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 54 παράγραφος 1, σχετικά με:

2. Τα κράτη μέλη τα οποία επιτρέπουν την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους, 
υπό την προϋπόθεση ότι κάθε επένδυση 
ανέρχεται σε 50.000 ευρώ τουλάχιστον, 
ενημερώνουν την Επιτροπή και την
ΕΑΚΑΑ, εντός ενός έτους από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 54 
παράγραφος 1, σχετικά με:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή κατωτάτων ορίων για την εμπορική προώθηση του ΟΕΕ εξασφαλίζει την 
προστασία του ευρέος επενδυτικού κοινού("μικροκαταθέτες») έναντι της ανάληψης κινδύνων. 
Η χρηματοπιστωτική κρίση απέδειξε ότι ακόμη και πολλοί επαγγελματίες (θεσμικοί) επενδυτές 
δεν ήταν σε θέση να εντοπίσουν τους κινδύνους στα χαρτοφυλάκιά τους. 

Τροπολογία 1473
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη τα οποία επιτρέπουν την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους, 
ενημερώνουν την Επιτροπή, εντός ενός 
έτους από την ημερομηνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 54 παράγραφος 1, σχετικά με:

2. Τα κράτη μέλη τα οποία επιτρέπουν την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους, 
υπό την προϋπόθεση ότι κάθε επένδυση 
ανέρχεται σε 50.000 ευρώ τουλάχιστον, 
ενημερώνουν την Επιτροπή και την 
ΕΑΚΑΑ, εντός ενός έτους από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 54 
παράγραφος 1, σχετικά με:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή κατωτάτων ορίων για την εμπορική προώθηση του ΟΕΕ εξασφαλίζει την 
προστασία του ευρέος επενδυτικού κοινού ("μικροκαταθέτες») έναντι της ανάληψης κινδύνων. 
Η χρηματοπιστωτική κρίση απέδειξε ότι ακόμη και πολλοί επαγγελματίες (θεσμικοί) επενδυτές 
δεν ήταν σε θέση να εντοπίσουν τους κινδύνους στα χαρτοφυλάκιά τους.

Τροπολογία 1474
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη τα οποία επιτρέπουν την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους, 
ενημερώνουν την Επιτροπή, εντός ενός 
έτους από την ημερομηνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 54 παράγραφος 1, σχετικά με:

2. Τα κράτη μέλη τα οποία επιτρέπουν την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους, 
ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ και την
Επιτροπή, εντός ενός έτους από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 54 
παράγραφος 1, σχετικά με:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών πρέπει να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές 
που θα εξασφαλίζουν ίσους όρους και αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της οδηγίας χάριν της 
προστασίας του επενδυτή και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Τροπολογία 1475
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κάθε επιπρόσθετη απαίτηση που 
επιβάλλει το κράτος μέλος για την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά του.

(β) κάθε επιπρόσθετη απαίτηση που 
επιβάλλει το κράτος μέλος για την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά του 
σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ 
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(Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών πρέπει να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές 
που θα εξασφαλίζουν ίσους όρους και αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της οδηγίας χάριν της 
προστασίας του επενδυτή και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 

Τροπολογία 1476
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης την 
Επιτροπή σχετικά με κάθε μεταγενέστερη 
αλλαγή όσον αφορά το πρώτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης την 
Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ σχετικά με κάθε 
μεταγενέστερη αλλαγή όσον αφορά το 
πρώτο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή κατωτάτων ορίων για την εμπορική προώθηση του ΟΕΕ εξασφαλίζει την 
προστασία του ευρέος επενδυτικού κοινού ("μικροκαταθέτες») έναντι της ανάληψης κινδύνων. 
Η χρηματοπιστωτική κρίση απέδειξε ότι ακόμη και πολλοί επαγγελματίες (θεσμικοί) επενδυτές 
δεν ήταν σε θέση να εντοπίσουν τους κινδύνους στα χαρτοφυλάκιά τους.

Τροπολογία 1477
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης την 
Επιτροπή σχετικά με κάθε μεταγενέστερη 
αλλαγή όσον αφορά το πρώτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης την 
Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ σχετικά με κάθε 
μεταγενέστερη αλλαγή όσον αφορά το 
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πρώτο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή κατωτάτων ορίων για την εμπορική προώθηση του ΟΕΕ εξασφαλίζει την 
προστασία του ευρέος επενδυτικού κοινού ("μικροκαταθέτες») έναντι της ανάληψης κινδύνων. 
Η χρηματοπιστωτική κρίση απέδειξε ότι ακόμη και πολλοί επαγγελματίες (θεσμικοί) επενδυτές 
δεν ήταν σε θέση να εντοπίσουν τους κινδύνους στα χαρτοφυλάκιά τους.

Τροπολογία 1478
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης την 
Επιτροπή σχετικά με κάθε μεταγενέστερη 
αλλαγή όσον αφορά το πρώτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης την 
ΕΑΚΑΑ και την Επιτροπή σχετικά με κάθε 
μεταγενέστερη αλλαγή όσον αφορά το 
πρώτο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών πρέπει να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές 
που θα εξασφαλίζουν ίσους όρους και αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της οδηγίας χάριν της 
προστασίας του επενδυτή και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Τροπολογία 1479
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 33
Προϋποθέσεις για την εμπορική 
προώθηση σε άλλα κράτη μέλη
1. Σε περίπτωση που ένας 

διαγράφεται
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εγκεκριμένος ΔΟΕΕ σκοπεύει να 
προωθήσει εμπορικά σε επαγγελματίες 
επενδυτές τα μερίδια ή τις μετοχές ενός 
ΟΕΕ που διαχειρίζεται σε ένα άλλο 
κράτος μέλος, υποβάλλει τα ακόλουθα 
έγγραφα στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του: 
(α) επιστολή κοινοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένου προγράμματος 
δραστηριοτήτων στο οποίο 
προσδιορίζονται οι ΟΕΕ τους οποίους 
σκοπεύει να προωθήσει εμπορικά και 
πληροφορίες σχετικά με την έδρα των 
ΟΕΕ,
(β) τους κανόνες ή τα καταστατικά 
έγγραφα των ΟΕΕ,
(γ) περιγραφή ή οποιεσδήποτε 
πληροφορίες σχετικά με τους ΟΕΕ που 
είναι διαθέσιμοι για τους επενδυτές,
(δ) την ένδειξη του κράτους μέλους 
στο οποίο σκοπεύει να προωθήσει 
εμπορικά τα μερίδια ή τις μετοχές ενός 
ΟΕΕ υπό τη διαχείρισή του σε 
επαγγελματίες επενδυτές,
(ε) ρυθμίσεις σχετικά με την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ και, όπου είναι 
σκόπιμο, πληροφορίες σχετικά με τις 
ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί για την 
αποφυγή της εμπορικής προώθησης 
μεριδίων ή μετοχών των εν λόγω ΟΕΕ 
στο ευρύ επενδυτικό κοινό. 
2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής διαβιβάζουν, το 
αργότερο δέκα εργάσιμες ημέρες μετά 
την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους 
τεκμηρίωσης, την πλήρη τεκμηρίωση, 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου 
θα προωθηθεί εμπορικά ο ΟΕΕ. Οι εν 
λόγω αρμόδιες αρχές εσωκλείουν 
βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος ΔΟΕΕ 
έχει λάβει άδεια.
3. Κατόπιν διαβίβασης της 
τεκμηρίωσης, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνουν 
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αμέσως το ΔΟΕΕ σχετικά με τη 
διαβίβαση. Ο ΔΟΕΕ μπορεί να προβεί 
στην έναρξη εμπορικής προώθησης των
ΟΕΕ στο κράτος μέλος υποδοχής από την 
ημερομηνία της εν λόγω κοινοποίησης.
4. Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) είναι 
υποκείμενες στους νόμους και στην 
εποπτεία του κράτους μέλους υποδοχής.
5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
επιστολή κοινοποίησης και η βεβαίωση 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται σε μια γλώσσα που 
χρησιμοποιείται συνήθως στο διεθνή 
χρηματοπιστωτικό τομέα.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ηλεκτρονική διαβίβαση και κατάθεση 
των εγγράφων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 είναι αποδεκτή από τις 
αρμόδιες αρχές τους.
6. Σε περίπτωση αλλαγής σε 
οποιοδήποτε από τα στοιχεία που 
κοινοποιούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, ο ΔΟΕΕ ενημερώνει 
γραπτώς τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του σχετικά με την εν 
λόγω αλλαγή τουλάχιστον ένα μήνα πριν 
από την υλοποίηση της αλλαγής.
Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής ενημερώνουν αμέσως τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής σχετικά με τις εν λόγω αλλαγές.
7. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό των 
ακόλουθων:
(α) του μορφοτύπου και του 
περιεχομένου ενός υποδείγματος της 
επιστολής κοινοποίησης, 
(β) του μορφοτύπου και του 
περιεχομένου ενός υποδείγματος 
βεβαίωσης.
8. Οι ΔΟΕΕ δύνανται να προωθούν 
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εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ 
που εδρεύει σε τρίτη χώρα σε 
επαγγελματίες επενδυτές που εδρεύουν σε 
άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος 
καταγωγής του ΔΟΕΕ μόνο από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
54 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 1480
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας εγκεκριμένος 
ΔΟΕΕ σκοπεύει να προωθήσει εμπορικά 
σε επαγγελματίες επενδυτές τα μερίδια ή 
τις μετοχές ενός ΟΕΕ που διαχειρίζεται σε 
ένα άλλο κράτος μέλος, υποβάλλει τα 
ακόλουθα έγγραφα στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους καταγωγής του: 

Σε περίπτωση που ένας εγκεκριμένος 
ΔΟΕΕ σκοπεύει να προωθήσει εμπορικά 
σε επαγγελματίες επενδυτές τα μερίδια ή 
τις μετοχές ενός ΟΕΕ που διαχειρίζεται και 
είναι εγκατεστημένος στην Ένωση σε ένα 
άλλο κράτος μέλος, υποβάλλει τα 
ακόλουθα έγγραφα στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους καταγωγής του: 

Or. en

Τροπολογία 1481
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας εγκεκριμένος 
ΔΟΕΕ σκοπεύει να προωθήσει εμπορικά 
σε επαγγελματίες επενδυτές τα μερίδια ή 
τις μετοχές ενός ΟΕΕ που διαχειρίζεται
σε ένα άλλο κράτος μέλος, υποβάλλει τα 

1. Σε περίπτωση που ΟΕΕ, ο οποίος έχει 
εγκριθεί από την ΕΑΚΑΑ, πρόκειται να 
προωθηθεί εμπορικά σε επαγγελματίες 
επενδυτές σε ένα κράτος μέλος, υποβάλλει 
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ακόλουθα έγγραφα στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους καταγωγής του: 

τα ακόλουθα έγγραφα στην ΕΑΚΑΑ: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να αναλάβει την έκδοση και τη διαχείριση του ευρωπαϊκού διαβατηρίου.

Τροπολογία 1482
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την ένδειξη του κράτους μέλους στο 
οποίο σκοπεύει να προωθήσει εμπορικά 
τα μερίδια ή τις μετοχές ενός ΟΕΕ υπό τη
διαχείρισή του σε επαγγελματίες 
επενδυτές,

(δ) την ένδειξη του κράτους μέλους στο 
οποίο ο ΟΕΕ πρόκειται να προωθηθεί
εμπορικά σε επαγγελματίες επενδυτές, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να αναλάβει την έκδοση και τη διαχείριση του ευρωπαϊκού διαβατηρίου.

Τροπολογία 1483
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) ρυθμίσεις σχετικά με την εμπορική 
προώθηση ΟΕΕ και, όπου είναι σκόπιμο, 
πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που 
έχουν καθοριστεί για την αποφυγή της 
εμπορικής προώθησης μεριδίων ή 
μετοχών των εν λόγω ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό. 

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 32 προβλέπει τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να επιτρέπουν την εμπορική 
προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Θα πρέπει επίσης να επιτραπεί στο ευρύ επενδυτικό 
κοινό να πραγματοποιεί επενδύσεις σε όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, το ευρύ επενδυτικό κοινό 
με επενδύσεις ΟΕΕ πριν από το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσει 
να ασκεί δραστηριότητα μετά την έναρξη της ισχύος της οδηγίας ΔΟΕΕ.  Το άρθρο 33, 
παράγραφος 1, εδάφιο ε, προβλέπει την αποφυγή της εμπορικής προώθησης ΟΕΕ σε άλλα 
κράτη μέλη και των διασυνοριακών επενδύσεων εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το 
ευρύ επενδυτικό κοινό. 

Τροπολογία 1484
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής δεν ζητούν τυχόν 
συμπληρωματικά έγγραφα ή πληροφορίες 
άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο. 

Or. en

Τροπολογία 1485
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους
καταγωγής διαβιβάζουν, το αργότερο δέκα 
εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής της πλήρους τεκμηρίωσης, την 
πλήρη τεκμηρίωση, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους όπου θα προωθηθεί 
εμπορικά ο ΟΕΕ. Οι εν λόγω αρμόδιες 

2. Οι ΕΑΚΑΑ διαβιβάζουν, το αργότερο 
δέκα εργάσιμες ημέρες μετά την 
ημερομηνία παραλαβής της πλήρους 
τεκμηρίωσης, την πλήρη τεκμηρίωση, που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου 
θα προωθηθεί εμπορικά ο ΟΕΕ. Οι εν 
λόγω ΕΑΚΑΑ εσωκλείουν βεβαίωση ότι ο 
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αρχές εσωκλείουν βεβαίωση ότι ο 
ενδιαφερόμενος ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια.

ενδιαφερόμενος ΟΕΕ έχει λάβει άδεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να αναλάβει την έκδοση και τη διαχείριση του ευρωπαϊκού διαβατηρίου.

Τροπολογία 1486
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής διαβιβάζουν, το αργότερο δέκα
εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής της πλήρους τεκμηρίωσης, την 
πλήρη τεκμηρίωση, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους όπου θα προωθηθεί 
εμπορικά ο ΟΕΕ. Οι εν λόγω αρμόδιες 
αρχές εσωκλείουν βεβαίωση ότι ο 
ενδιαφερόμενος ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια.

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής διαβιβάζουν, το αργότερο 
είκοσι εργάσιμες ημέρες μετά την 
ημερομηνία παραλαβής της πλήρους 
τεκμηρίωσης, την πλήρη τεκμηρίωση, που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου 
θα προωθηθεί εμπορικά ο ΟΕΕ. Οι εν 
λόγω αρμόδιες αρχές εσωκλείουν 
βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος ΔΟΕΕ έχει 
λάβει άδεια. Εφαρμόζεται η διαδικασία 
του άρθρου 5 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 1487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατόπιν διαβίβασης της τεκμηρίωσης, 
οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής ενημερώνουν αμέσως το ΔΟΕΕ 
σχετικά με τη διαβίβαση. Ο ΔΟΕΕ μπορεί 
να προβεί στην έναρξη εμπορικής 

3. Κατόπιν διαβίβασης της τεκμηρίωσης, 
οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής ενημερώνουν αμέσως το ΔΟΕΕ 
σχετικά με τη διαβίβαση. Το αργότερο 
είκοσι εργάσιμες ημέρες μετά τη 
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προώθησης των ΟΕΕ στο κράτος μέλος 
υποδοχής από την ημερομηνία της εν 
λόγω κοινοποίησης.

διαβίβαση αυτή, και αφού ληφθεί υπόψη 
οιαδήποτε αντίρρηση εκ μέρους των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών 
υποδοχής, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής ενημερώνουν τον 
ΔΟΕΕ κατά πόσον μπορεί να αρχίσει την 
εμπορική προώθηση όπως προτείνεται 
στην κοινοποίηση που υποβλήθηκε 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

Or. en

Τροπολογία 1488
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Σε περίπτωση αλλαγής σε οποιοδήποτε 
από τα στοιχεία που κοινοποιούνται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο ΔΟΕΕ 
ενημερώνει γραπτώς τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους καταγωγής του 
σχετικά με την εν λόγω αλλαγή 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την 
υλοποίηση της αλλαγής.

6. Σε περίπτωση αλλαγής σε οποιοδήποτε 
από τα στοιχεία που κοινοποιούνται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο ΔΟΕΕ 
πάραυτα ενημερώνει γραπτώς τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του 
σχετικά με την εν λόγω αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 1489
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά
μέτρα για τον καθορισμό των ακόλουθων:

7. Η Επιτροπή ορίζει, με πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 49a, 49β και 49γ, μέτρα για 
τον καθορισμό των ακόλουθων: 

(α) του μορφοτύπου και του περιεχομένου (α) του μορφοτύπου και του περιεχομένου 
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ενός υποδείγματος της επιστολής 
κοινοποίησης, 

ενός υποδείγματος της επιστολής 
κοινοποίησης, 

(β) του μορφοτύπου και του περιεχομένου 
ενός υποδείγματος βεβαίωσης.

(β) του μορφοτύπου και του περιεχομένου 
ενός υποδείγματος βεβαίωσης.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι πράξεις 
αυτές εκτελούνται το συντομότερο 
δυνατόν μετά την έναρξη της ισχύος της 
Οδηγίας αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1490
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής διαβιβάζουν, το αργότερο δέκα 
εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής της πλήρους τεκμηρίωσης, την 
πλήρη τεκμηρίωση, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 και, όπου είναι σκόπιμο, 
στην παράγραφο 3, στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους όπου θα παρασχεθούν 
οι υπηρεσίες διαχείρισης και βεβαίωση ότι 
έχουν αδειοδοτήσει τον ενδιαφερόμενο 
ΔΟΕΕ. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές 
ενημερώνουν αμέσως το ΔΟΕΕ σχετικά με 
τη διαβίβαση.

4. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής διαβιβάζουν, το αργότερο δύο 
μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής 
της πλήρους τεκμηρίωσης, την πλήρη 
τεκμηρίωση, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 και, όπου είναι σκόπιμο, 
στην παράγραφο 3, στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους όπου θα παρασχεθούν 
οι υπηρεσίες διαχείρισης και βεβαίωση ότι 
έχουν αδειοδοτήσει τον ενδιαφερόμενο 
ΔΟΕΕ. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές 
ενημερώνουν αμέσως το ΔΟΕΕ σχετικά με 
τη διαβίβαση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές χρειάζονται αρκετό χρόνο για την χορήγηση της έγκρισής τους.
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Τροπολογία 1491
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής διαβιβάζουν, το αργότερο δέκα 
εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής της πλήρους τεκμηρίωσης, την 
πλήρη τεκμηρίωση, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 και, όπου είναι σκόπιμο, 
στην παράγραφο 3, στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους όπου θα παρασχεθούν 
οι υπηρεσίες διαχείρισης και βεβαίωση ότι 
έχουν αδειοδοτήσει τον ενδιαφερόμενο 
ΔΟΕΕ. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές 
ενημερώνουν αμέσως το ΔΟΕΕ σχετικά με 
τη διαβίβαση.

4. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής διαβιβάζουν, το αργότερο δύο 
μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής 
της πλήρους τεκμηρίωσης, την πλήρη 
τεκμηρίωση, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 και, όπου είναι σκόπιμο, 
στην παράγραφο 3, στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους όπου θα παρασχεθούν 
οι υπηρεσίες διαχείρισης και βεβαίωση ότι 
έχουν αδειοδοτήσει τον ενδιαφερόμενο 
ΔΟΕΕ. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές 
ενημερώνουν αμέσως το ΔΟΕΕ σχετικά με 
τη διαβίβαση. Εφαρμόζεται η διαδικασία 
του άρθρου 5 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 1492
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής διαβιβάζουν, το αργότερο δέκα 
εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία
παραλαβής της πλήρους τεκμηρίωσης, την 
πλήρη τεκμηρίωση, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 και, όπου είναι σκόπιμο, 
στην παράγραφο 3, στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους όπου θα παρασχεθούν 
οι υπηρεσίες διαχείρισης και βεβαίωση ότι 
έχουν αδειοδοτήσει τον ενδιαφερόμενο 
ΔΟΕΕ. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές 
ενημερώνουν αμέσως το ΔΟΕΕ σχετικά με 

4. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής διαβιβάζουν, το αργότερο δέκα 
εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής της πλήρους τεκμηρίωσης, την 
πλήρη τεκμηρίωση, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 και, όπου είναι σκόπιμο, 
στην παράγραφο 3, στην ΕΑΚΑΑ και στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου 
θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες διαχείρισης 
και βεβαίωση ότι έχουν αδειοδοτήσει τον 
ενδιαφερόμενο ΔΟΕΕ. Οι εν λόγω 
αρμόδιες αρχές ενημερώνουν αμέσως το 
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τη διαβίβαση. ΔΟΕΕ σχετικά με τη διαβίβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να είναι ο τελικός επόπτης· κατά συνέπεια, θα πρέπει για λόγους ελέγχου και 
στατιστικούς λόγους, να ενημερώνεται για τις δραστηριότητες διαχείρισης του ΔΟΕΕ σε άλλα 
κράτη μέλη.  

Τροπολογία 1493
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν παραλαβής της κοινοποίησης 
διαβίβασης, ο ΔΟΕΕ μπορεί να προβεί 
στην έναρξη παροχής των υπηρεσιών του 
στο κράτος μέλος υποδοχής.

Το αργότερο είκοσι εργάσιμες ημέρες 
μετά τη διαβίβαση αυτή, και αφού ληφθεί 
υπόψη οιαδήποτε αντίρρηση εκ μέρους 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών 
υποδοχής, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής ενημερώνουν τον 
ΔΟΕΕ κατά πόσον μπορεί να προβεί στην 
έναρξη παροχής των υπηρεσιών του στο 
κράτος μέλος υποδοχής.  

Or. en

Τροπολογία 1494
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Σε περίπτωση αλλαγής σε οποιοδήποτε 
από τα στοιχεία που κοινοποιούνται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, και όπου 
είναι σκόπιμο σύμφωνα με την παράγραφο 
3, ο ΔΟΕΕ ενημερώνει γραπτώς τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

6. Σε περίπτωση αλλαγής σε οποιοδήποτε 
από τα στοιχεία που κοινοποιούνται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, και όπου 
είναι σκόπιμο σύμφωνα με την παράγραφο 
3, ο ΔΟΕΕ πάραυτα ενημερώνει γραπτώς 
τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
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καταγωγής του σχετικά με την εν λόγω 
αλλαγή τουλάχιστον ένα μήνα πριν από 
την υλοποίηση της αλλαγής.

καταγωγής του σχετικά με την εν λόγω 
αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 1495
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής ενημερώνει την αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους υποδοχής σχετικά με 
τις εν λόγω αλλαγές.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ και 
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής σχετικά με τις εν λόγω αλλαγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να είναι ο τελικός επόπτης· κατά συνέπεια, θα πρέπει για λόγους ελέγχου και 
στατιστικούς λόγους, να ενημερώνεται για τις δραστηριότητες διαχείρισης του ΔΟΕΕ σε άλλα 
κράτη μέλη.  

Τροπολογία 1496
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ είναι 
υπεύθυνες για την εποπτεία της 
επάρκειας των ρυθμίσεων και της 
οργάνωσης του ΔΟΕΕ, ούτως ώστε αυτός 
να είναι σε θέση να συμμορφώνεται προς 
τις υποχρεώσεις και τους κανόνες που 
αφορούν τη σύσταση και τη λειτουργία 
όλων των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.
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Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
στο οποίο θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες 
διαχείρισης είναι υπεύθυνες για την 
εποπτεία της συμμόρφωσης των ΔΟΕΕ 
προς τους κανόνες του εν λόγω κράτους 
μέλους οι οποίοι αφορούν τη σύσταση και 
τη λειτουργία ΟΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων 
για την εμπορική προώθηση.
Για την επανόρθωση οποιασδήποτε 
παραβίασης κανόνων στο πεδίο ευθύνης 
τους, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους στο οποίο θα παρασχεθούν οι 
υπηρεσίες διαχείρισης μπορούν να 
βασίζονται στη συνεργασία των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΟΕΕ. Εφόσον καταστεί 
αναπόφευκτο, ως λύση έσχατης ανάγκης 
και ύστερα από ενημέρωση των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ, οι αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους στο οποίο θα 
παρασχεθούν οι υπηρεσίες διαχείρισης 
μπορούν να στραφούν άμεσα κατά του 
ΔΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 1497
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35
Προϋποθέσεις για την εμπορική 
προώθηση στην Κοινότητα ΟΕΕ οι οποίοι 
εδρεύουν σε τρίτες χώρες

διαγράφεται

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ 
που εδρεύει σε τρίτη χώρα σε 
επαγγελματίες επενδυτές που εδρεύουν σε 
κράτος μέλος μόνο εάν η τρίτη χώρα έχει 
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υπογράψει συμφωνία με το εν λόγω 
κράτος μέλος η οποία είναι απολύτως 
σύμφωνη με τα πρότυπα που ορίζονται 
στο άρθρο 26 του υποδείγματος 
φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ και 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών σε φορολογικά θέματα.
Στις περιπτώσεις που οι ΔΟΕΕ προωθούν 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ΟΕΕ οι 
οποίοι εδρεύουν σε τρίτη χώρα, τα κράτη 
μέλη καταγωγής μπορούν να παρατείνουν 
την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 
31 παράγραφος 3, όταν αυτό είναι 
απαραίτητο για τον έλεγχο της 
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων της 
παρούσας οδηγίας.
Πριν επιτραπεί στον ΔΟΕΕ να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ΟΕΕ οι 
οποίοι εδρεύουν σε τρίτη χώρα, το 
κράτος μέλος καταγωγής εξετάζει 
προσεκτικά τις ρυθμίσεις που έχει 
πραγματοποιήσει ο ΔΟΕΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 38, όπου είναι σκόπιμο.

Or. en

Τροπολογία 1498
Marta Andreasen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35
Προϋποθέσεις για την εμπορική 
προώθηση στην Κοινότητα ΟΕΕ οι οποίοι 
εδρεύουν σε τρίτες χώρες

διαγράφεται

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ 
που εδρεύει σε τρίτη χώρα σε 
επαγγελματίες επενδυτές που εδρεύουν σε 
κράτος μέλος μόνο εάν η τρίτη χώρα έχει 
υπογράψει συμφωνία με το εν λόγω 
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κράτος μέλος η οποία είναι απολύτως 
σύμφωνη με τα πρότυπα που ορίζονται 
στο άρθρο 26 του υποδείγματος 
φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ και 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών σε φορολογικά θέματα.
Στις περιπτώσεις που οι ΔΟΕΕ προωθούν 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ΟΕΕ οι 
οποίοι εδρεύουν σε τρίτη χώρα, τα κράτη 
μέλη καταγωγής μπορούν να παρατείνουν 
την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 
31 παράγραφος 3, όταν αυτό είναι 
απαραίτητο για τον έλεγχο της 
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων της 
παρούσας οδηγίας.
Πριν επιτραπεί στον ΔΟΕΕ να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ΟΕΕ οι 
οποίοι εδρεύουν σε τρίτη χώρα, το 
κράτος μέλος καταγωγής εξετάζει 
προσεκτικά τις ρυθμίσεις που έχει 
πραγματοποιήσει ο ΔΟΕΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 38, όπου είναι σκόπιμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη επιπλέον ρυθμίσεων και κόστους στα κεφάλαια εμπορικής προώθησης από τρίτες 
χώρες ή σε τρίτες χώρες είναι προστατευτική συμπεριφορά και υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων 
από εκείνες τις χώρες.  Περιορίζει επίσης σοβαρά τις επιλογές επαγγελματιών Ευρωπαίων 
επενδυτών. Μια πρόσθετη μη προβλεπόμενη συνέπεια μπορεί να είναι η διαφυγή κεφαλαίου από 
την Ευρώπη σε περιοχές με μεγαλύτερη απόδοση των επενδύσεων.

Τροπολογία 1499
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προϋποθέσεις για την εμπορική 
προώθηση στην Κοινότητα ΟΕΕ οι οποίοι 
εδρεύουν σε τρίτες χώρες

Προϋποθέσεις για επενδύσεις σε ΟΕΕ οι 
οποίοι εδρεύουν σε τρίτες χώρες
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να παρακάμψουν την οδηγία οι επενδυτές, είναι 
αναγκαίο να επιβληθούν οι κατάλληλοι περιορισμοί στις επενδυτικές δυνατότητες.

Τροπολογία 1500
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ που 
εδρεύει σε τρίτη χώρα σε επαγγελματίες 
επενδυτές που εδρεύουν σε κράτος μέλος 
μόνο εάν η τρίτη χώρα έχει υπογράψει 
συμφωνία με το εν λόγω κράτος μέλος η 
οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τα 
πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του 
υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του 
ΟΟΣΑ και εξασφαλίζει αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά
θέματα.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν σε 
ΔΟΕΕ που εδρεύει σε τρίτη χώρα να 
προωθήσει εμπορικά σε επαγγελματίες 
επενδυτές στα πλαίσια της δικαιοδοσίας 
τους μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ που 
εδρεύει σε τρίτη χώρα, υπό την 
προϋπόθεση ότι: 

Στις περιπτώσεις που οι ΔΟΕΕ προωθούν 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ΟΕΕ οι 
οποίοι εδρεύουν σε τρίτη χώρα, τα κράτη 
μέλη καταγωγής μπορούν να παρατείνουν 
την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 
31 παράγραφος 3, όταν αυτό είναι 
απαραίτητο για τον έλεγχο της 
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων της 
παρούσας οδηγίας.

(α) ο ΟΕΕ τελεί υπό τη διαχείριση ενός 
ΔΟΕΕ που έχει την καταστατική του 
έδρα σε κράτος μέλος και έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με το άρθρο 4· ή

Πριν επιτραπεί στον ΔΟΕΕ να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ΟΕΕ οι 
οποίοι εδρεύουν σε τρίτη χώρα, το 
κράτος μέλος καταγωγής εξετάζει 
προσεκτικά τις ρυθμίσεις που έχει 
πραγματοποιήσει ο ΔΟΕΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 38, όπου είναι σκόπιμο.

(β) η τρίτη χώρα στην οποία ο ΟΕΕ ή ο 
ΔΟΕΕ έχει την καταστατική του έδρα 
έχει εφαρμόσει νομοθεσία σύμφωνα με 
την IOSCO (Τεχνική Επιτροπή του 
Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών 
Κινητών Αξιών)  ή παρεμφερή πρότυπα 
εποπτείας αμοιβαίων κεφαλαίων 
αντιστάθμισης κινδύνου· ή
(γ) υφίσταται κατάλληλη συμφωνία 
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συνεργασίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής 
του κράτους μέλους καταγωγής του 
ΔΟΕΕ και της/των εποπτικής/ών 
αρχής/ών της τρίτης χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο ΟΕΕ ή ο ΔΟΕΕ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σημερινές χρηματοπιστωτικές αγορές αλληλοσυνδέονται σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που 
δημιουργεί ευκαιρίες για ευημερία και ανάπτυξη και οφείλουμε να διασφαλίσουμε βιώσιμες 
χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ευρώπη. Η παρούσα τροπολογία καθιστά δυνατή τη συνέχεια 
των τρεχουσών ικανοποιητικών επενδυτικών πρακτικών τρίτων χωρών και επίσης προσφέρει 
ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές ευκαιρίες για διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων της ΕΕ και 
επαγγελματίες επενδυτές (συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών ταμείων). Συγχρόνως 
είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι υφίσταται ένα κανονιστικό πλαίσιο με καίρια κριτήρια που 
πρέπει να ικανοποιηθούν.

Τροπολογία 1501
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να προωθήσει
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ που 
εδρεύει σε τρίτη χώρα σε επαγγελματίες 
επενδυτές που εδρεύουν σε κράτος μέλος 
μόνο εάν η τρίτη χώρα έχει υπογράψει 
συμφωνία με το εν λόγω κράτος μέλος η
οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τα 
πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του 
υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του 
ΟΟΣΑ και εξασφαλίζει αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά 
θέματα.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
άδεια, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, 
σε ΔΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι σε 
τρίτη χώρα για την εμπορική προώθηση 
μεριδίων ή μετοχών ενός ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στην Ένωση υπό 
τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας, 
υπό τον όρο ότι:

Στις περιπτώσεις που οι ΔΟΕΕ προωθούν 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ΟΕΕ οι 
οποίοι εδρεύουν σε τρίτη χώρα, τα κράτη 
μέλη καταγωγής μπορούν να παρατείνουν 
την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 
31 παράγραφος 3, όταν αυτό είναι 
απαραίτητο για τον έλεγχο της 

(α) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση 
που λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 
3 στοιχείο α), στην οποία δηλώνεται ότι η 
νομοθεσία της σχετικά με προληπτικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις και διαρκή 
εποπτεία είναι ισοδύναμη με τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας και εφαρμόζεται 
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εκπλήρωσης των προϋποθέσεων της 
παρούσας οδηγίας.

αποτελεσματικά,

Πριν επιτραπεί στον ΔΟΕΕ να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ΟΕΕ οι 
οποίοι εδρεύουν σε τρίτη χώρα, το 
κράτος μέλος καταγωγής εξετάζει 
προσεκτικά τις ρυθμίσεις που έχει 
πραγματοποιήσει ο ΔΟΕΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 38, όπου είναι σκόπιμο.

(β) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση 
που λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 
3 στοιχείο β), στην οποία δηλώνεται ότι 
παρέχει στους ΔΟΕΕ της Ένωσης 
πραγματική πρόσβαση στην αγορά, 
συγκρίσιμη με αυτή που παρέχει η 
Ένωση σε ΔΟΕΕ της εν λόγω τρίτης 
χώρας,
(γ) ο ΔΟΕΕ παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλει 
αίτηση για χορήγηση αδείας τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
5 και 31,
(δ) υπάρχει συμφωνία συνεργασίας 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών του εν λόγω 
κράτους μέλους και του εποπτικού φορέα 
του ΔΟΕΕ, με την οποία διασφαλίζεται 
αποτελεσματική ανταλλαγή όλων των 
πληροφοριών που είναι σχετικές με την 
παρακολούθηση πιθανών επιπτώσεων 
των δραστηριοτήτων του ΔΟΕΕ στη 
σταθερότητα συστημικά σχετικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στην 
ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιείται ο ΔΟΕΕ,
(ε) η τρίτη χώρα έχει υπογράψει 
συμφωνία με το κράτος μέλος στο οποίο 
υποβάλλει αίτηση για χορήγηση αδείας η 
οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τα 
πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του 
υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του 
ΟΟΣΑ και εξασφαλίζει αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά 
θέματα.
2. Η Επιτροπή εγκρίνει, μετά από 
διαβουλεύσεις με την ΕΑΚΑΑ, πράξεις 
κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ 
που αποσκοπούν στον ορισμό: 
(α) γενικών κριτηρίων ισοδυναμίας για 
την ισοδυναμία και την αποτελεσματική 
εφαρμογή νομοθεσίας τρίτης χώρας 
σχετικά με τις προληπτικές κανονιστικές 
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ρυθμίσεις και τη διαρκή εποπτεία, βάσει 
των απαιτήσεων που καθορίζονται στα 
Κεφάλαια III, IV και V.
(β) γενικών κριτηρίων για την αξιολόγηση 
του βαθμού στον οποίο τρίτες χώρες 
παρέχουν στους ΔΟΕΕ της Ένωσης 
πραγματική πρόσβαση στην αγορά, 
συγκρίσιμη με αυτή που παρέχει η 
Ένωση σε ΔΟΕΕ των εν λόγω τρίτων 
χωρών.
3. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη κανονιστική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2, 
θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα με τα οποία 
δηλώνεται ότι:
(α) η νομοθεσία σχετικά με τις 
προληπτικές κανονιστικές ρυθμίσεις και 
τη διαρκή εποπτεία των ΔΟΕΕ σε μια 
τρίτη χώρα είναι ισοδύναμη με την 
παρούσα οδηγία και εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά,
(β) η τρίτη χώρα παρέχει στους ΔΟΕΕ 
της Ένωσης πραγματική πρόσβαση στην 
αγορά, τουλάχιστον συγκρίσιμη με αυτή 
που παρέχει η Ένωση στους ΔΟΕΕ της εν 
λόγω τρίτης χώρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

The equivalence regime initially foreseen for the authorisation of AIFM established in third 
countries should apply to the marketing in the Community and by AIFM registered and 
authorised in the EU of AIF domiciled in third countries.

According to Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union, rules and 
general principles concerning mechanisms for the control by Member States of the 
Commission’s exercise of its implementing powers shall be laid down in advance by a 
regulation adopted in accordance with the ordinary legislative procedure. Pending the 
adoption of that new regulation and in order to avoid any disruption in the Union's legislative 
action during the interim period, control by Member States should be carried out in 
accordance with the provisions of Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying 
down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission*, 
insofar as those provisions remain compatible with the amended Treaties. References to those 
provisions should nevertheless be replaced with refereneces to the rules and principles set out 
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in the new regulation as soon as that regulation enters into force.

* OJ L 184, 17.7.1999, p. 23

Τροπολογία 1502
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ που 
εδρεύει σε τρίτη χώρα σε επαγγελματίες 
επενδυτές που εδρεύουν σε κράτος μέλος 
μόνο εάν η τρίτη χώρα έχει υπογράψει 
συμφωνία με το εν λόγω κράτος μέλος η 
οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τα 
πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του 
υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του 
ΟΟΣΑ και εξασφαλίζει αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά 
θέματα.

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ σε 
τρίτη χώρα σε επαγγελματίες επενδυτές 
που εδρεύουν σε κράτος μέλος εάν η τρίτη 
χώρα έχει υπογράψει συμφωνία με το 
κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ η 
οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τα 
πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του 
υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του 
ΟΟΣΑ και εξασφαλίζει αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά 
θέματα.

Στις περιπτώσεις που οι ΔΟΕΕ προωθούν 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ΟΕΕ οι 
οποίοι εδρεύουν σε τρίτη χώρα, τα κράτη 
μέλη καταγωγής μπορούν να παρατείνουν 
την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 
31 παράγραφος 3, όταν αυτό είναι 
απαραίτητο για τον έλεγχο της 
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων της 
παρούσας οδηγίας.
Πριν επιτραπεί στον ΔΟΕΕ να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ΟΕΕ οι 
οποίοι εδρεύουν σε τρίτη χώρα, το 
κράτος μέλος καταγωγής εξετάζει 
προσεκτικά τις ρυθμίσεις που έχει 
πραγματοποιήσει ο ΔΟΕΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 38, όπου είναι σκόπιμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΔΟΕΕ πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο των διατάξεων της Οδηγίας οπουδήποτε κι αν 
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εδρεύει ο ΟΕΕ.

Τροπολογία 1503
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ 
που εδρεύει σε τρίτη χώρα σε 
επαγγελματίες επενδυτές που εδρεύουν σε 
κράτος μέλος μόνο εάν η τρίτη χώρα έχει 
υπογράψει συμφωνία με το εν λόγω 
κράτος μέλος η οποία είναι απολύτως 
σύμφωνη με τα πρότυπα που ορίζονται 
στο άρθρο 26 του υποδείγματος 
φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ και 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών σε φορολογικά θέματα.

Οι εταιρείες επενδύσεων ΟΣΕΚΑ που 
έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με την 
Οδηγία 2009/65/ΕΚ, τα πιστωτικά 
ιδρύματα που καλύπτονται από την 
Οδηγία 2006/48/ΕΚ, τα ιδρύματα που 
καλύπτονται από την Οδηγία 2003/41/ΕΚ 
και τα ιδρύματα που καλύπτονται από 
την Οδηγία 73/239/ΕΟΚ, την Οδηγία 
2002/83/ΕΚ και την Οδηγία 2005/68/ΕΚ 
δεν διαθέτουν έμμεσα ή άμεσα μετοχές ή 
μερίδια σε ΟΕΕ που δεν έχει άδεια στην 
Ένωση.  

Στις περιπτώσεις που οι ΔΟΕΕ προωθούν 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ΟΕΕ οι 
οποίοι εδρεύουν σε τρίτη χώρα, τα κράτη 
μέλη καταγωγής μπορούν να παρατείνουν 
την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 
31 παράγραφος 3, όταν αυτό είναι 
απαραίτητο για τον έλεγχο της 
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων της 
παρούσας οδηγίας.
Πριν επιτραπεί στον ΔΟΕΕ να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ΟΕΕ οι 
οποίοι εδρεύουν σε τρίτη χώρα, το 
κράτος μέλος καταγωγής εξετάζει 
προσεκτικά τις ρυθμίσεις που έχει 
πραγματοποιήσει ο ΔΟΕΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 38, όπου είναι σκόπιμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να παρακάμψουν την οδηγία οι επενδυτές, είναι 
αναγκαίο να επιβληθούν οι κατάλληλοι περιορισμοί στις επενδυτικές δυνατότητες.
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Τροπολογία 1504
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ 
που εδρεύει σε τρίτη χώρα σε 
επαγγελματίες επενδυτές που εδρεύουν σε 
κράτος μέλος μόνο εάν η τρίτη χώρα έχει 
υπογράψει συμφωνία με το εν λόγω 
κράτος μέλος η οποία είναι απολύτως 
σύμφωνη με τα πρότυπα που ορίζονται 
στο άρθρο 26 του υποδείγματος 
φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ και 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών σε φορολογικά θέματα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΟΕΕ που εδρεύουν σε τρίτη χώρα δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις απλώς και μόνον για 
το λόγο αυτό. Αυτό θα ήταν ένα προστατευτικό μέτρο.

Τροπολογία 1505
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ που 
εδρεύει σε τρίτη χώρα σε επαγγελματίες 
επενδυτές που εδρεύουν σε κράτος μέλος 
μόνο εάν η τρίτη χώρα έχει υπογράψει 
συμφωνία με το εν λόγω κράτος μέλος η 
οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τα 
πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του 
υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του 

Κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει σε 
ΔΟΕΕ να προωθήσει εμπορικά στην 
επικράτειά του μετοχές ή μερίδια ενός 
ΟΕΕ που εδρεύει σε τρίτη χώρα εάν 
προβλέπονται κατάλληλες ρυθμίσεις 
συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
του κράτους μέλους καταγωγής του 
ΔΟΕΕ και της εποπτικής αρχής αυτής 
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ΟΟΣΑ και εξασφαλίζει αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά 
θέματα.

της τρίτης χώρας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών δεν έχει σχέση με το δεδηλωμένο στόχο της Οδηγίας-
την έγκριση και την εποπτεία των ΔΟΕΕ προκειμένου να προβλεφθεί συνεκτική προσέγγιση για 
τους συναφείς κινδύνους και τις επιπτώσεις τους στους επενδυτές και στις αγορές της 
Κοινότητας (Αιτιολογική σκέψη 2). Αντίθετα, προτείνονται κατάλληλες ρυθμίσεις συνεργασίας.

Τροπολογία 1506
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ που 
εδρεύει σε τρίτη χώρα σε επαγγελματίες 
επενδυτές που εδρεύουν σε κράτος μέλος 
μόνο εάν η τρίτη χώρα έχει υπογράψει 
συμφωνία με το εν λόγω κράτος μέλος η 
οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τα 
πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του 
υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του 
ΟΟΣΑ και εξασφαλίζει αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά 
θέματα.

Κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει σε 
ΔΟΕΕ να προωθήσει εμπορικά στην 
επικράτειά του μετοχές ή μερίδια ενός 
ΟΕΕ που εδρεύει σε τρίτη χώρα εάν 
προβλέπονται κατάλληλες ρυθμίσεις 
συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
του κράτους μέλους καταγωγής του 
ΔΟΕΕ και της εποπτικής αρχής αυτής 
της τρίτης χώρας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θεωρείται ότι η ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα δεν έχει σχέση με τον 
δεδηλωμένο στόχο της Οδηγίας αυτής.   Είναι σημαντικό να επιτραπεί στα εθνικά καθεστώτα 
ιδιωτικών τοποθετήσεων να συνυπάρχουν κατά τρόπον ώστε τα προστατευτικά μέτρα που είναι 
σε βάρος των αγορών της ΕΕ να μειωθούν. Πρέπει να προβλεφθούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις 
συνεργασίας.
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Τροπολογία 1507
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ που 
εδρεύει σε τρίτη χώρα σε επαγγελματίες 
επενδυτές που εδρεύουν σε κράτος μέλος 
μόνο εάν η τρίτη χώρα έχει υπογράψει 
συμφωνία με το εν λόγω κράτος μέλος η 
οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τα 
πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του 
υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του 
ΟΟΣΑ και εξασφαλίζει αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά 
θέματα.

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ που 
εδρεύει σε τρίτη χώρα σε επαγγελματίες 
επενδυτές που εδρεύουν σε κράτος μέλος 
μόνο εάν η τρίτη χώρα δεσμεύεται από 
πολυμερή συμφωνία με όλα τα κράτη 
μέλη υπογεγραμμένη από την Επιτροπή 
εξ ονόματός τους, η οποία προβλέπει: 

(α) αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, επί 
τη βάσει του Άρθρου 26 του υποδείγματος 
φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ, και 

(β) αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές 
σχετικά με τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο Άρθρο 5 και τα 
Κεφάλαια IV και V.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμπορική προώθηση στην ΕΕ ενός ΟΕΕ που εδρεύει σε τρίτες χώρες απαιτεί αποτελεσματικές 
συμφωνίες συνεργασίας (ανταλλαγή γενικών πληροφοριών και συνεργασία σε φορολογικά 
θέματα), υπογεγραμμένες από την Επιτροπή εξ ονόματος όλων των κρατών μελών («αρχή της 
επέκτασης»).

Τροπολογία 1508
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να προωθήσει Κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει σε 
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εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ που 
εδρεύει σε τρίτη χώρα σε επαγγελματίες 
επενδυτές που εδρεύουν σε κράτος μέλος 
μόνο εάν η τρίτη χώρα έχει υπογράψει 
συμφωνία με το εν λόγω κράτος μέλος η 
οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τα 
πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του 
υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του 
ΟΟΣΑ και εξασφαλίζει αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά 
θέματα.

ΔΟΕΕ να προωθήσει εμπορικά στην 
επικράτειά του μετοχές ή μερίδια ενός 
ΟΕΕ που εδρεύει σε τρίτη χώρα εάν 
προβλέπονται κατάλληλες ρυθμίσεις 
συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
του κράτους μέλους καταγωγής του 
ΔΟΕΕ και της εποπτικής αρχής αυτής 
της τρίτης χώρας.  Οι τρίτες χώρες αυτές 
πρέπει να έχουν κατάλληλη νομοθεσία 
κατά ενδεχόμενης φοροδιαφυγής και 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες.  

Or. en

Τροπολογία 1509
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ που 
εδρεύει σε τρίτη χώρα σε επαγγελματίες 
επενδυτές που εδρεύουν σε κράτος μέλος 
μόνο εάν η τρίτη χώρα έχει υπογράψει 
συμφωνία με το εν λόγω κράτος μέλος η 
οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τα 
πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του 
υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του 
ΟΟΣΑ και εξασφαλίζει αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά 
θέματα.

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ που 
εδρεύει σε τρίτη χώρα σε επαγγελματίες 
επενδυτές που εδρεύουν σε κράτος μέλος 
μόνο εάν η τρίτη χώρα συμπεριλαμβάνεται 
στον κατάλογο δικαιοδοσιών του ΟΟΣΑ 
που έχουν εφαρμόσει ουσιαστικά το 
διεθνώς συμφωνηθέν φορολογικό 
πρότυπο.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για την χώρα διαμονής ΟΕΕ τρίτης χώρας να έχει συνάψει συμφωνία 
ανταλλαγής πληροφοριών με κάθε κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο εκείνο το κεφάλαιο θα 
προωθηθεί εμπορικά είναι αδικαιολόγητα επαχθείς και είναι πιθανόν να επιβάλλουν 
σημαντικούς πρακτικούς περιορισμούς στην ικανότητα των κρατών μελών να επιτρέψουν την 
εμπορική προώθηση αυτού του ΟΕΕ εντός της επικράτειάς τους στα πλαίσια των εθνικών 
εξαιρέσεων ιδιωτικών τοποθετήσεων.  Μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε ασυνέπειες στην 
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αντιμετώπιση τέτοιων κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών. 

Τροπολογία 1510
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ που 
εδρεύει σε τρίτη χώρα σε επαγγελματίες 
επενδυτές που εδρεύουν σε κράτος μέλος 
μόνο εάν η τρίτη χώρα έχει υπογράψει 
συμφωνία με το εν λόγω κράτος μέλος η 
οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τα 
πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του 
υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του 
ΟΟΣΑ και εξασφαλίζει αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά 
θέματα.

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ που 
εδρεύει σε τρίτη χώρα σε επαγγελματίες 
επενδυτές που εδρεύουν σε κράτος μέλος 
μόνο εάν η τρίτη χώρα έχει υπογράψει 
συμφωνία με το εν λόγω κράτος μέλος η 
οποία είναι σύμφωνη με τα πρότυπα που 
ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγματος 
φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ και 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών σε φορολογικά θέματα.

Or. en

Τροπολογία 1511
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που οι ΔΟΕΕ προωθούν 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ΟΕΕ οι 
οποίοι εδρεύουν σε τρίτη χώρα, τα κράτη 
μέλη καταγωγής μπορούν να παρατείνουν 
την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 
31 παράγραφος 3, όταν αυτό είναι 
απαραίτητο για τον έλεγχο της 
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων της 
παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ΟΕΕ που εδρεύουν σε τρίτη χώρα δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις απλώς και μόνον για 
το λόγο αυτό. Αυτό θα ήταν ένα προστατευτικό μέτρο.

Τροπολογία 1512
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που οι ΔΟΕΕ προωθούν 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ΟΕΕ οι 
οποίοι εδρεύουν σε τρίτη χώρα, τα κράτη 
μέλη καταγωγής μπορούν να παρατείνουν 
την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 
31 παράγραφος 3, όταν αυτό είναι 
απαραίτητο για τον έλεγχο της 
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων της 
παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Θεωρείται ότι η ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα δεν έχει σχέση με τον 
δεδηλωμένο στόχο της Οδηγίας αυτής.   Είναι σημαντικό να επιτραπεί στα εθνικά καθεστώτα 
ιδιωτικών τοποθετήσεων να συνυπάρχουν κατά τρόπον ώστε τα προστατευτικά μέτρα που είναι 
σε βάρος των αγορών της ΕΕ να μειωθούν. Πρέπει να προβλεφθούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις 
συνεργασίας.

Τροπολογία 1513
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν επιτραπεί στον ΔΟΕΕ να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ΟΕΕ οι 
οποίοι εδρεύουν σε τρίτη χώρα, το 
κράτος μέλος καταγωγής εξετάζει 

διαγράφεται
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προσεκτικά τις ρυθμίσεις που έχει 
πραγματοποιήσει ο ΔΟΕΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 38, όπου είναι σκόπιμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θεωρείται ότι η ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα δεν έχει σχέση με τον 
δεδηλωμένο στόχο της Οδηγίας αυτής.   Είναι σημαντικό να επιτραπεί στα εθνικά καθεστώτα 
ιδιωτικών τοποθετήσεων να συνυπάρχουν κατά τρόπον ώστε τα προστατευτικά μέτρα που είναι 
σε βάρος των αγορών της ΕΕ να μειωθούν. Πρέπει να προβλεφθούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις 
συνεργασίας.

Τροπολογία 1514
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35α
ΟΕΕ τρίτης χώρας
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ένας 
εγκεκριμένος ΔΟΕΕ που είναι 
εγκατεστημένος στην ΕΕ μπορεί να 
διαχειρισθεί μόνο ένα ΟΕΕ 
εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα που 
προωθεί εμπορικά μετοχές και μερίδια σε 
επαγγελματίες επενδυτές σε εκείνο το 
κράτος μέλος υπό τους όρους της 
παρούσας Οδηγίας και σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 31, 
υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται 
κατάλληλες συνθήκες συνεργασίας 
μεταξύ των αρμοδίων αρχών εκείνου του 
κράτους μέλους και των αρμόδιων αρχών 
της τρίτης χώρας που εξασφαλίζει την 
αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όταν ΔΟΕΕ προωθεί εμπορικά ΟΕΕ που εδρεύει σε τρίτη χώρα σε επαγγελματίες επενδυτές 
στην Ένωση, οι αρμόδιες αρχές οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν 
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την προστασία των Ευρωπαίων 
επενδυτών. 

Τροπολογία 1515
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35α
ΟΕΕ τρίτης χώρας
Τα κράτη μέλη δεν αποτρέπουν 
επαγγελματίες επενδυτές που εδρεύουν σε 
κράτος μέλος από το να επενδύσουν σε 
ΟΕΕ που εδρεύει σε τρίτη χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σημερινές χρηματοπιστωτικές αγορές αλληλοσυνδέονται σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που 
δημιουργεί ευκαιρίες για ευημερία και ανάπτυξη και οφείλουμε να διασφαλίσουμε βιώσιμες 
χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ευρώπη. Η παρούσα τροπολογία καθιστά δυνατή τη συνέχεια 
των τρεχουσών ικανοποιητικών επενδυτικών πρακτικών τρίτων χωρών και επίσης προσφέρει 
ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές ευκαιρίες για διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων της ΕΕ και 
επαγγελματίες επενδυτές (συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών ταμείων). Συγχρόνως 
είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι υφίσταται ένα κανονιστικό πλαίσιο με καίρια κριτήρια που 
πρέπει να ικανοποιηθούν.
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Τροπολογία 1516
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35α
ΟΕΕ τρίτης χώρας
Επαγγελματίες επενδυτές που εδρεύουν 
σε κράτος μέλος δύνανται να επενδύσουν 
σε ΟΕΕ που εδρεύει σε τρίτη χώρα υπό 
τον όρο ότι αυτό επιτρέπεται από την 
εθνική νομοθεσία εκείνου του κράτους 
μέλους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιτρέπει στα συνταξιοδοτικά ταμεία εργαζομένων να επενδύουν σε ΟΕΕ τρίτης 
χώρας υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία του κράτους 
μέλους.Τροπολογία 1517
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35α
Προϋποθέσεις για επενδύσεις σε ΟΕΕ οι 
οποίοι εδρεύουν σε τρίτες χώρες
Επαγγελματίες επενδυτές που εδρεύουν 
σε κράτος μέλος δύνανται να επενδύσουν 
σε ΟΕΕ που εδρεύουν σε τρίτη χώρα. 
Όταν ένας τέτοιος ΟΕΕ αφήνει τις 
εξαγορές στη διακριτική ευχέρεια των 
επενδυτών, θα πρέπει είτε ο ΟΕΕ να τελεί 
υπό τη διαχείριση ενός ΔΟΕΕ που έχει 
την καταστατική του έδρα σε κράτος 
μέλος και έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το 
άρθρο 4, είτε η τρίτη χώρα όπου ο ΟΕΕ 
έχει την καταστατική του έδρα να έχει 
υπογράψει συμφωνία συνεργασίας και 
ανταλλαγής πληροφοριών η οποία 
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ανταποκρίνεται στα σχετικά διεθνή 
πρότυπα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

New Article 35a ensures that professional investors remain free to invest in AIF domiciled in 
third countries, provided that certain conditions are met. However, as proposed in the 
Rapporteur’s draft report, the requirement imposed in new Article 35a is likely to impose a 
substantial practical limitation on the ability for AIF domiciled outside the Community to be 
marketed within Member States under national private placement exemptions and on the 
ability of investors to invest in such AIF on their own initiative.  This is disproportionate in 
the case of funds, such as private equity funds, which are closed-ended, since such funds are 
unlikely to present systemic risks.  Such funds should be capable of being marketed within 
individual Member States under national private placement exemptions - and investors should 
be able to invest in such funds on their own initiative without having to meet the requirement 
in new Article 35a. This approach would also significantly assist EU private equity funds of 
funds and their clients to maintain appropriate levels of risk diversification.

Τροπολογία 1518
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35α
Προϋποθέσεις επενδύσεων σε 
Ευρωπαϊκές αγορές για ΟΕΕ τρίτης
χώρας χωρίς χορήγηση άδειας
ΟΕΕ τρίτης χώρας χωρίς άδεια, όπως 
ορίζεται στο Άρθρο 3, παράγραφος α) και 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις που 
παρατίθενται στο Άρθρο 2, ο οποίος 
διαθέτει πλέον των 100 εκατομμυρίων 
ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία στην 
Ένωση και χρησιμοποιεί μόχλευση, 
καταχωρίζεται στην ΕΑΚΑΑ.
Προκειμένου να επιτραπεί σε ΟΕΕ χωρίς 
άδεια να ασκεί δραστηριότητα σε 
Ευρωπαϊκές αγορές, πρέπει να πληροί τις 
απαιτήσεις των Άρθρων 11, παράγραφος 
4, 12, παράγραφος 1, 13, 13α, 24 και 25.  
Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή 
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είναι η ΕΑΚΑΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα οδηγία κάνει διακρίσεις σε βάρος του Ευρωπαϊκού ΟΕΕ. Οι συστημικοί κίνδυνοι 
δεν μπορούν ελεγχθούν εάν δεν καταχωριστούν ξένα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης 
κινδύνου και δεν καλύπτονται από τις απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με τους συστημικούς 
κινδύνους. 

Τροπολογία 1519
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35β
ΟΕΕ τρίτης χώρας
Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέψουν ή 
να συνεχίσουν να επιτρέπουν σε 
επαγγελματίες επενδυτές που εδρεύουν 
στην επικράτειά τους να επενδύουν σε 
οιοδήποτε ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων από τρίτες χώρες, σε συνάρτηση 
με την εθνική νομοθεσία. Οι τρίτες χώρες 
αυτές πρέπει να έχουν κατάλληλη 
νομοθεσία κατά ενδεχόμενης 
φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες.  

Or. en
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Τροπολογία 1520
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35γ
Επένδυση σε εγκεκριμένο ΟΕΕ 
Εγκεκριμένοι ΟΕΕ δεν επενδύουν άμεσα 
ή έμμεσα περισσότερο από το 20% των 
συνολικών περιουσιακών τους στοιχείων 
σε ΟΕΕ χωρίς άδεια στην Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι επενδυτές να παρακάμψουν την οδηγία, θα πρέπει 
να εμποδιστούν εγκεκριμένοι ΟΕΕ να επενδύσουν σε ΟΕΕ χωρίς άδεια. 

Τροπολογία 1521
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35δ
Όροι για την απόκτηση σημαντικής ή 
ελέγχουσας επιρροής σε Ευρωπαίους 
εκδότες τίτλων και ευρωπαϊκές μη 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες 
για ΟΕΕ τρίτης χώρας χωρίς άδεια.
ΟΕΕ τρίτης χώρας χωρίς άδεια όπως 
ορίζεται στο Άρθρο 3, παράγραφος α, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις που 
παρατίθενται στο Άρθρο 2, ο οποίος 
χρησιμοποιεί μόχλευση για την απόκτηση 
σημαντικής επιρροής ή ελέγχουσας 
επιρροής σε μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρίες ή σε εκδότη
τίτλων  συμμορφούται προς τα Άρθρα 26 
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έως 30.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα οδηγία κάνει διακρίσεις σε βάρος του Ευρωπαϊκού ΟΕΕ. Πρέπει να εφαρμοσθούν 
κανόνες σε όλους τους ΟΕΕ οπουδήποτε και αν εδρεύουν.

Τροπολογία 1522
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35ε
ΟΕΕ τρίτης χώρας
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας 
εγκεκριμένος ΔΟΕΕ δύναται να 
διαχειρισθεί μόνο ένα ΟΕΕ 
εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα όπου: 
(α) η σχετική νομοθεσία στην τρίτη αυτή 
χώρα είναι σύμφωνη με τα υποδείγματα 
που έχουν ορισθεί από διεθνείς 
οργανισμούς, ή ο ΔΟΕΕ μπορεί να 
καταδείξει ότι ο ΟΕΕ στην τρίτη χώρα 
συμμορφούται προς αυτά τα 
υποδείγματα,  και 
(β) εφαρμόζονται κατάλληλες συνθήκες 
συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών 
του κράτους μέλους καταγωγής του 
ΔΟΕΕ και της εποπτικής αρχής της 
τρίτης χώρας στην οποία είναι 
εγκατεστημένος ο ΟΕΕ.
2. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα 
Άρθρα 49α, 49β και 49γ, σχετικά με τα 
υποδείγματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 (α) και τις συνθήκες 
συνεργασίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1(β). 
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3. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ενιαία 
εφαρμογή του παρόντος Άρθρου, η 
ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει κατευθυντήριες 
αρχές για να καθορισθούν οι όροι 
εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που εγκρίνονται από την 
Επιτροπή σχετικά με τα υποδείγματα και 
τις συνθήκες συνεργασίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο από το Συμβούλιο κείμενο είναι καλά διατυπωμένο και πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί.

Τροπολογία 1522
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36 διαγράφεται
Ανάθεση διοικητικών καθηκόντων από 
το ΔΟΕΕ σε οντότητα εγκατεστημένη σε 
τρίτη χώρα
Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε έναν ΔΟΕΕ 
να αναθέτει διοικητικές υπηρεσίες σε 
οντότητες οι οποίες είναι εγκατεστημένες 
σε τρίτη χώρα μόνο υπό τον όρο ότι 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
(α) εκπλήρωση των απαιτήσεων που 
περιγράφονται στο άρθρο 18,
(β) η οντότητα έχει άδεια να παρέχει 
διοικητικές υπηρεσίες ή είναι 
εγκεκριμένη στην τρίτη χώρα στην οποία 
είναι εγκατεστημένη και υπόκειται σε 
προληπτική εποπτεία,
(γ) υπάρχει κατάλληλη συμφωνία 
συνεργασίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής 
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του ΔΟΕΕ και της εποπτικής αρχής της 
οντότητας.

Or. en

Τροπολογία 1524
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36 διαγράφεται
Ανάθεση διοικητικών καθηκόντων από 
το ΔΟΕΕ σε οντότητα εγκατεστημένη σε 
τρίτη χώρα
Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε έναν ΔΟΕΕ 
να αναθέτει διοικητικές υπηρεσίες σε 
οντότητες οι οποίες είναι εγκατεστημένες 
σε τρίτη χώρα μόνο υπό τον όρο ότι 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
(α) εκπλήρωση των απαιτήσεων που 
περιγράφονται στο άρθρο 18,
(β) η οντότητα έχει άδεια να παρέχει 
διοικητικές υπηρεσίες ή είναι 
εγκεκριμένη στην τρίτη χώρα στην οποία 
είναι εγκατεστημένη και υπόκειται σε 
προληπτική εποπτεία,
(γ) υπάρχει κατάλληλη συμφωνία 
συνεργασίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής 
του ΔΟΕΕ και της εποπτικής αρχής της 
οντότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων θα πρέπει να αντανακλούν τις υφιστάμενες 
διατάξεις στην οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και την Οδηγία 
εφαρμογής της MiFID σχετικά με την εξωτερική ανάθεση επενδυτικών υπηρεσιών ή καίριων ή 
σημαντικών λειτουργικών υπηρεσιών.    Οι διατάξεις αυτές έχουν αναπαραχθεί στην 
προτεινόμενη αναθεώρηση, με μικρές αλλαγές ώστε να αντανακλούν την αλλαγή από 
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επιχειρήσεις επενδύσεων που ρυθμίζονται από την Οδηγία MiFID σε ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 1525
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36 διαγράφεται
Ανάθεση διοικητικών καθηκόντων από 
το ΔΟΕΕ σε οντότητα εγκατεστημένη σε 
τρίτη χώρα
Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε έναν ΔΟΕΕ 
να αναθέτει διοικητικές υπηρεσίες σε 
οντότητες οι οποίες είναι εγκατεστημένες 
σε τρίτη χώρα μόνο υπό τον όρο ότι 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
(α) εκπλήρωση των απαιτήσεων που 
περιγράφονται στο άρθρο 18,
(β) η οντότητα έχει άδεια να παρέχει 
διοικητικές υπηρεσίες ή είναι 
εγκεκριμένη στην τρίτη χώρα στην οποία 
είναι εγκατεστημένη και υπόκειται σε 
προληπτική εποπτεία,
(γ) υπάρχει κατάλληλη συμφωνία 
συνεργασίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής 
του ΔΟΕΕ και της εποπτικής αρχής της 
οντότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη πρέπει να καταργηθεί και να επιτραπεί ώστε το τροποποιημένο Άρθρο 18 να 
διέπει τις αναθέσεις σε τρίτες χώρες από το ΔΟΕΕ. 
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Τροπολογία 1526
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36 διαγράφεται
Ανάθεση διοικητικών καθηκόντων από 
το ΔΟΕΕ σε οντότητα εγκατεστημένη σε 
τρίτη χώρα
 Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε έναν 
ΔΟΕΕ να αναθέτει διοικητικές υπηρεσίες 
σε οντότητες οι οποίες είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μόνο υπό 
τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
(α) εκπλήρωση των απαιτήσεων που 
περιγράφονται στο άρθρο 18,
(β) η οντότητα έχει άδεια να παρέχει 
διοικητικές υπηρεσίες ή είναι 
εγκεκριμένη στην τρίτη χώρα στην οποία 
είναι εγκατεστημένη και υπόκειται σε 
προληπτική εποπτεία,
(γ) υπάρχει κατάλληλη συμφωνία 
συνεργασίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής 
του ΔΟΕΕ και της εποπτικής αρχής της 
οντότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανάθεση που ρυθμίζεται στο Άρθρο 18.
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Τροπολογία 1527
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε έναν ΔΟΕΕ 
να αναθέτει διοικητικές υπηρεσίες σε 
οντότητες οι οποίες είναι εγκατεστημένες 
σε τρίτη χώρα μόνο υπό τον όρο ότι 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν σε έναν 
ΔΟΕΕ ενός ΟΕΕ που εδρεύει στην 
Ένωση να αναθέτει διοικητικές υπηρεσίες 
σε οντότητες οι οποίες είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα. 

(α) εκπλήρωση των απαιτήσεων που 
περιγράφονται στο άρθρο 18,
(β) η οντότητα έχει άδεια να παρέχει 
διοικητικές υπηρεσίες ή είναι 
εγκεκριμένη στην τρίτη χώρα στην οποία 
είναι εγκατεστημένη και υπόκειται σε 
προληπτική εποπτεία,
(γ) υπάρχει κατάλληλη συμφωνία 
συνεργασίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής 
του ΔΟΕΕ και της εποπτικής αρχής της 
οντότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας ΟΕΕ με ευρωπαϊκό διαβατήριο θα πρέπει να τελεί υπό διαχείριση αποκλειστικά στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία του επενδυτή.

Τροπολογία 1528
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε έναν ΔΟΕΕ 
να αναθέτει διοικητικές υπηρεσίες σε 
οντότητες οι οποίες είναι εγκατεστημένες 
σε τρίτη χώρα μόνο υπό τον όρο ότι 

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε έναν ΔΟΕΕ 
να αναθέτει διοικητικές και διαχειριστικές 
υπηρεσίες σε οντότητες οι οποίες είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μόνο υπό 
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πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τεχνογνωσία και η ειδική γνώση στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι διαδεδομένες 
παγκοσμίως.  Είναι προς το συμφέρον του επενδυτή να μπορεί ο ΔΟΕΕ να επωφελείται από την 
καλύτερη τεχνογνωσία χωρίς να δεσμεύεται από το χώρο.

Τροπολογία 1529
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε έναν ΔΟΕΕ 
να αναθέτει διοικητικές υπηρεσίες σε 
οντότητες οι οποίες είναι εγκατεστημένες 
σε τρίτη χώρα μόνο υπό τον όρο ότι 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Θα πρέπει να επιτρέπεται σε έναν ΔΟΕΕ 
να αναθέτει διοικητικές υπηρεσίες σε 
οντότητες οι οποίες είναι εγκατεστημένες 
σε τρίτη χώρα μόνο υπό τον όρο ότι 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

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 1530
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η οντότητα έχει άδεια να παρέχει 
διοικητικές υπηρεσίες ή είναι εγκεκριμένη 
στην τρίτη χώρα στην οποία είναι 

(β) η οντότητα έχει άδεια να παρέχει 
διοικητικές ή διαχειριστικές υπηρεσίες ή 
είναι εγκεκριμένη στην τρίτη χώρα στην 
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εγκατεστημένη και υπόκειται σε 
προληπτική εποπτεία,

οποία είναι εγκατεστημένη και υπόκειται 
σε προληπτική εποπτεία,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τεχνογνωσία και η ειδική γνώση στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι διαδεδομένες 
παγκοσμίως.  It is in the invΕίναι προς το συμφέρον του επενδυτή να μπορεί ο ΔΟΕΕ να 
επωφελείται από την καλύτερη τεχνογνωσία χωρίς να δεσμεύεται από το χώρο.

Τροπολογία 1531
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η οντότητα έχει άδεια να παρέχει 
διοικητικές υπηρεσίες ή είναι εγκεκριμένη 
στην τρίτη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένη και υπόκειται σε 
προληπτική εποπτεία,

(β) η οντότητα έχει άδεια να παρέχει 
διοικητικές υπηρεσίες ή είναι εγκεκριμένη 
στην τρίτη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένη,

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 1532
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) υπάρχει κατάλληλη συμφωνία 
συνεργασίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής 
του ΔΟΕΕ και της εποπτικής αρχής της 

(γ) υπάρχει κατάλληλη και 
αποτελεσματική συμφωνία συνεργασίας 
μεταξύ της αρμόδιας αρχής των κρατών 
μελών, υπογεγραμμένη από την Επιτροπή 
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οντότητας. εξ ονόματός τους, και της εποπτικής αρχής  
της οντότητας, σύμφωνα με τα 
υποδείγματα που ορίζονται από την 
Επιτροπή με βάση το Άρθρο 39β.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε οντότητα εγκατεστημένη σε τρίτες χώρες 
απαιτείται αποτελεσματική συμφωνία συνεργασίας (ανταλλαγή πληροφοριών), υπογεγραμμένη 
από την Επιτροπή εξ ονόματος των κρατών μελών («αρχή της επέκτασης»).

Τροπολογία 1533
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) οι υπηρεσίες τελούν υπό τον άμεσο 
έλεγχο ενός ΔΟΕΕ με καταστατική έδρα 
σε κράτος μέλος και εκτελούνται υπό την 
ευθύνη του. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τεχνογνωσία και η ειδική γνώση στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι διαδεδομένες 
παγκοσμίως.  Είναι προς το συμφέρον του επενδυτή να μπορεί ο ΔΟΕΕ να επωφελείται από την 
καλύτερη τεχνογνωσία χωρίς να δεσμεύεται από το χώρο.

Τροπολογία 1534
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37 διαγράφεται
Εκτιμητής εγκατεστημένος σε τρίτη 
χώρα
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1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τον 
διορισμό εκτιμητή εγκατεστημένου σε 
τρίτη χώρα υπό τον όρο ότι πληρούνται 
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) εκπλήρωση των απαιτήσεων που 
περιγράφονται στο άρθρο 16,
(β) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση 
που λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 
3, στην οποία δηλώνεται ότι τα πρότυπα 
και οι κανόνες αποτίμησης που 
χρησιμοποιούν οι εκτιμητές οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά της 
ισοδυναμούν με αυτά που ισχύουν στην 
Κοινότητα.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό των κριτηρίων 
για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των 
προτύπων και κανόνων αποτίμησης 
τρίτων χωρών, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β).
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.
3. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 2, θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα με τα οποία δηλώνεται 
ότι τα πρότυπα και οι κανόνες 
αποτίμησης της νομοθεσίας μιας τρίτης 
χώρας είναι ισοδύναμα με αυτά που 
ισχύουν στην Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων θα πρέπει να αντανακλούν τις υφιστάμενες 
διατάξεις στην οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και την Οδηγία 
εφαρμογής της MiFID σχετικά με την εξωτερική ανάθεση επενδυτικών υπηρεσιών ή καίριων ή 
σημαντικών λειτουργικών υπηρεσιών.    Οι διατάξεις αυτές έχουν αναπαραχθεί στην 
προτεινόμενη αναθεώρηση, με μικρές αλλαγές ώστε να αντανακλούν την αλλαγή από 
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επιχειρήσεις επενδύσεων που ρυθμίζονται από την Οδηγία MiFID σε ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 1535
Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37 διαγράφεται
Εκτιμητής εγκατεστημένος σε τρίτη 
χώρα
1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τον 
διορισμό εκτιμητή εγκατεστημένου σε 
τρίτη χώρα υπό τον όρο ότι πληρούνται 
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) εκπλήρωση των απαιτήσεων που 
περιγράφονται στο άρθρο 16,
(β) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση 
που λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 
3, στην οποία δηλώνεται ότι τα πρότυπα 
και οι κανόνες αποτίμησης που 
χρησιμοποιούν οι εκτιμητές οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά της 
ισοδυναμούν με αυτά που ισχύουν στην 
Κοινότητα.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό των κριτηρίων 
για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των 
προτύπων και κανόνων αποτίμησης 
τρίτων χωρών, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β).
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.
3. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
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άρθρο 49 παράγραφος 2, θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα με τα οποία δηλώνεται 
ότι τα πρότυπα και οι κανόνες 
αποτίμησης της νομοθεσίας μιας τρίτης 
χώρας είναι ισοδύναμα με αυτά που 
ισχύουν στην Κοινότητα.

Or. en

Τροπολογία 1536
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37 διαγράφεται
Εκτιμητής εγκατεστημένος σε τρίτη 
χώρα
1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τον 
διορισμό εκτιμητή εγκατεστημένου σε 
τρίτη χώρα υπό τον όρο ότι πληρούνται 
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) εκπλήρωση των απαιτήσεων που 
περιγράφονται στο άρθρο 16,
(β) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση 
που λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 
3, στην οποία δηλώνεται ότι τα πρότυπα 
και οι κανόνες αποτίμησης που 
χρησιμοποιούν οι εκτιμητές οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά της 
ισοδυναμούν με αυτά που ισχύουν στην 
Κοινότητα.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό των κριτηρίων 
για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των 
προτύπων και κανόνων αποτίμησης 
τρίτων χωρών, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β).
Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
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οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.
3. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 2, θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα με τα οποία δηλώνεται 
ότι τα πρότυπα και οι κανόνες 
αποτίμησης της νομοθεσίας μιας τρίτης 
χώρας είναι ισοδύναμα με αυτά που 
ισχύουν στην Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή πρέπει να διαγραφεί διότι το τροποποιημένο Άρθρο 18 διέπει τις αναθέσεις σε 
τρίτες χώρες από τον ΔΟΕΕ. 

Τροπολογία 1537
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37 διαγράφεται
Εκτιμητής εγκατεστημένος σε τρίτη 
χώρα
1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τον 
διορισμό εκτιμητή εγκατεστημένου σε 
τρίτη χώρα υπό τον όρο ότι πληρούνται 
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) εκπλήρωση των απαιτήσεων που 
περιγράφονται στο άρθρο 16,
(β) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση 
που λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 
3, στην οποία δηλώνεται ότι τα πρότυπα 
και οι κανόνες αποτίμησης που 
χρησιμοποιούν οι εκτιμητές οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά της 
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ισοδυναμούν με αυτά που ισχύουν στην 
Κοινότητα.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό των κριτηρίων 
για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των 
προτύπων και κανόνων αποτίμησης 
τρίτων χωρών, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β).
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.
3. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 2, θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα με τα οποία δηλώνεται 
ότι τα πρότυπα και οι κανόνες 
αποτίμησης της νομοθεσίας μιας τρίτης 
χώρας είναι ισοδύναμα με αυτά που 
ισχύουν στην Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθήκον της αποτίμησης πρέπει να ορίζεται δεόντως στο Άρθρο 16, και η δυνατότητα 
ανάθεσής του στο Άρθρο 18. 

Τροπολογία 1538
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37 διαγράφεται
Εκτιμητής εγκατεστημένος σε τρίτη 
χώρα
1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τον 
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διορισμό εκτιμητή εγκατεστημένου σε 
τρίτη χώρα υπό τον όρο ότι πληρούνται 
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) εκπλήρωση των απαιτήσεων που 
περιγράφονται στο άρθρο 16,
(β) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση 
που λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 
3, στην οποία δηλώνεται ότι τα πρότυπα 
και οι κανόνες αποτίμησης που 
χρησιμοποιούν οι εκτιμητές οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά της 
ισοδυναμούν με αυτά που ισχύουν στην 
Κοινότητα.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό των κριτηρίων 
για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των 
προτύπων και κανόνων αποτίμησης 
τρίτων χωρών, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β).
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.
3. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 2, θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα με τα οποία δηλώνεται 
ότι τα πρότυπα και οι κανόνες 
αποτίμησης της νομοθεσίας μιας τρίτης 
χώρας είναι ισοδύναμα με αυτά που 
ισχύουν στην Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτίμηση είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα και δεν πρέπει να αφεθεί σε παράγοντες που 
ευρίσκονται σε τρίτες χώρες, ακόμη και αν ισχύει εκεί ισοδύναμο καθεστώς.
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Τροπολογία 1539
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τον 
διορισμό εκτιμητή εγκατεστημένου σε 
τρίτη χώρα υπό τον όρο ότι πληρούνται 
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται, κατ’ 
εξαίρεση, να επιτρέψουν σε έναν ΔΟΕΕ 
εγκατεστημένο στην Ένωση να διορίσει 
εκτιμητή εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα 
εάν τα περιουσιακά στοιχεία που 
ευρίσκονται σε τρίτες χώρες δεν μπορούν 
να αποτιμηθούν με ακρίβεια από 
εκτιμητή εγκατεστημένο στην Ένωση.

(α) εκπλήρωση των απαιτήσεων που 
περιγράφονται στο άρθρο 16,
(β) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση 
που λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 
3, στην οποία δηλώνεται ότι τα πρότυπα 
και οι κανόνες αποτίμησης που 
χρησιμοποιούν οι εκτιμητές οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά της 
ισοδυναμούν με αυτά που ισχύουν στην 
Κοινότητα.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον καθορισμό των κριτηρίων για την 
αξιολόγηση της ισοδυναμίας των 
προτύπων και κανόνων αποτίμησης 
τρίτων χωρών, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β).

Η Επιτροπή θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με τα Άρθρα 49α, 49β 
και 49γ για τον καθορισμό των κριτηρίων 
για την αξιολόγηση των περιουσιακών 
στοιχείων που δεν θα μπορούσαν να 
αποτιμηθούν με ακρίβεια από εκτιμητή 
εγκατεστημένο στην Ένωση. 

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.
3. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 2, θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα με τα οποία δηλώνεται 
ότι τα πρότυπα και οι κανόνες 
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αποτίμησης της νομοθεσίας μιας τρίτης 
χώρας είναι ισοδύναμα με αυτά που 
ισχύουν στην Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτίμηση έχει καίρια σημασία για την προστασία των επενδυτών. Το καθήκον αυτό πρέπει 
να επιτελείται στο μέτρο του δυνατού στην Ένωση.

Τροπολογία 1540
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τον διορισμό 
εκτιμητή εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα 
υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τον διορισμό 
εκτιμητή εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα 
υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) εκπλήρωση των απαιτήσεων που 
περιγράφονται στο άρθρο 16,

(α) ο εκτιμητής της τρίτης χώρας έχει την 
έδρα του σε κράτος μέλος, και

(β) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση 
που λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 
3, στην οποία δηλώνεται ότι τα πρότυπα 
και οι κανόνες αποτίμησης που 
χρησιμοποιούν οι εκτιμητές οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά της 
ισοδυναμούν με αυτά που ισχύουν στην 
Κοινότητα.

(β) πληρούνται οι απαιτήσεις που 
περιγράφονται στο άρθρο 16,

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέπεται στους διαχειριστές να έχουν διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών 
(διοικητικούς, εκτιμητές και θεματοφύλακες/παραλήπτες παρακαταθήκης) οι οποίοι έχουν την 
καταστατική τους έδρα στην ΕΕ αλλά ενδέχεται να εδρεύουν εκτός ΕΕ.
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Τροπολογία 1541
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) υπάρχει κατάλληλη και 
αποτελεσματική συμφωνία συνεργασίας 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών, υπογεγραμμένη από την Επιτροπή 
εξ ονόματός τους, και της εποπτικής 
αρχής  της οντότητας, σύμφωνα με τα 
υποδείγματα που ορίζονται από την 
Επιτροπή με βάση το Άρθρο 39α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τον διορισμό εκτιμητή εγκατεστημένου σε τρίτες χώρες απαιτείται αποτελεσματική 
συμφωνία συνεργασίας (ανταλλαγή πληροφοριών και φορολογικά θέματα), και  υπογεγραμμένη 
από την Επιτροπή εξ ονόματος των κρατών μελών («αρχή της επέκτασης»).

Τροπολογία 1542
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον καθορισμό των κριτηρίων για την 
αξιολόγηση της ισοδυναμίας των 
προτύπων και κανόνων αποτίμησης τρίτων 
χωρών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
1 στοιχείο β).

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τα 
Άρθρα 49a, 49β και 49γ, κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό 
των κριτηρίων για την αξιολόγηση της 
ισοδυναμίας των προτύπων και κανόνων 
αποτίμησης τρίτων χωρών, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

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 
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άρθρο 49 παράγραφος 3.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι πράξεις 
αυτές αρχίζουν να ισχύουν στις …*.
* ΕΕ συμπληρώστε την ημερομηνία: Δύo 
έτη από τηv έvαρξη ισχύoς της παρoύσας 
oδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1543
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 2, θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα με τα οποία δηλώνεται 
ότι τα πρότυπα και οι κανόνες αποτίμησης 
της νομοθεσίας μιας τρίτης χώρας είναι 
ισοδύναμα με αυτά που ισχύουν στην 
Κοινότητα.

3. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με τα άρθρα 49α, 49β και 49γ, θεσπίζει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με τις οποίες
δηλώνεται ότι τα πρότυπα και οι κανόνες 
αποτίμησης της νομοθεσίας μιας τρίτης 
χώρας είναι ισοδύναμα με αυτά που 
ισχύουν στην Ένωση.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι πράξεις 
αυτές αρχίζουν να ισχύουν στις …*.
* ΕΕ συμπληρώστε την ημερομηνία: Δύο 
έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορθή διατύπωση βάσει των νέων διαδικασιών της «επιτροπολογίας», εάν διατηρηθεί το παρόν 
άρθρο.
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Τροπολογία 1544
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 διαγράφεται
Ανάθεση των καθηκόντων θεματοφύλακα 
αναφορικά με ΟΕΕ που εδρεύουν σε 
τρίτες χώρες

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
17 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη 
επιτρέπουν, όσον αφορά ΟΕΕ που 
εδρεύουν σε τρίτη χώρα, στο 
θεματοφύλακα των εν λόγω ΟΕΕ, ο 
οποίος έχει διοριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 17, να αναθέσει την εκτέλεση ενός 
ή περισσότερων από τα καθήκοντά του 
σε έναν υποθεματοφύλακα με έδρα στην 
ίδια τρίτη χώρα, υπό τον όρο ότι η 
νομοθεσία της εν λόγω τρίτης χώρας 
είναι ισοδύναμη με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά.
Πρέπει επίσης να πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) η τρίτη χώρα υπόκειται σε 
απόφαση η οποία λαμβάνεται δυνάμει της 
παραγράφου 4, στην οποία δηλώνεται ότι 
οι υποθεματοφύλακες με έδρα στην εν 
λόγω χώρα υπόκεινται σε 
αποτελεσματικές προληπτικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις και προληπτική 
εποπτεία που ισοδυναμούν με τις 
διατάξεις που προβλέπονται στο 
κοινοτικό δίκαιο,
(β) η συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών καταγωγής και των σχετικών 
αρχών της τρίτης χώρας διασφαλίζεται 
επαρκώς,
(γ) η τρίτη χώρα υπόκειται σε 
απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει της 
παραγράφου 4, στην οποία δηλώνεται ότι 
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τα πρότυπα για την πρόληψη της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας είναι ισοδύναμα με 
αυτά που προβλέπονται στο κοινοτικό 
δίκαιο.
2. Η ευθύνη του θεματοφύλακα 
έναντι των επενδυτών δεν επηρεάζεται 
από το γεγονός ότι έχει αναθέσει την 
εκτέλεση όλων ή μέρος των καθηκόντων 
του σε θεματοφύλακα τρίτης χώρας.
3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό των κριτηρίων 
για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των 
προληπτικών κανονιστικών ρυθμίσεων, 
της προληπτικής εποπτείας και των 
προτύπων τρίτων χωρών, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.
4. Με βάση τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3, η 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα με τα οποία δηλώνεται ότι οι 
προληπτικές κανονιστικές ρυθμίσεις, η 
προληπτική εποπτεία και τα προληπτικά 
πρότυπα μιας τρίτης χώρας είναι 
ισοδύναμα με την παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων θα πρέπει να αντανακλούν τις υφιστάμενες 
διατάξεις στην οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και την Οδηγία 
εφαρμογής της MiFID σχετικά με την εξωτερική ανάθεση επενδυτικών υπηρεσιών ή καίριων ή 
σημαντικών λειτουργικών υπηρεσιών.    Οι διατάξεις αυτές έχουν αναπαραχθεί στην 
προτεινόμενη αναθεώρηση, με μικρές αλλαγές ώστε να αντανακλούν την αλλαγή από 
επιχειρήσεις επενδύσεων που ρυθμίζονται από την Οδηγία MiFID σε ΔΟΕΕ. 
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Τροπολογία 1545
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 διαγράφεται
Ανάθεση των καθηκόντων θεματοφύλακα 
αναφορικά με ΟΕΕ που εδρεύουν σε 
τρίτες χώρες

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
17 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη 
επιτρέπουν, όσον αφορά ΟΕΕ που 
εδρεύουν σε τρίτη χώρα, στο 
θεματοφύλακα των εν λόγω ΟΕΕ, ο 
οποίος έχει διοριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 17, να αναθέσει την εκτέλεση ενός 
ή περισσότερων από τα καθήκοντά του 
σε έναν υποθεματοφύλακα με έδρα στην 
ίδια τρίτη χώρα, υπό τον όρο ότι η 
νομοθεσία της εν λόγω τρίτης χώρας 
είναι ισοδύναμη με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά.
Πρέπει επίσης να πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση η 
οποία λαμβάνεται δυνάμει της 
παραγράφου 4, στην οποία δηλώνεται ότι 
οι υποθεματοφύλακες με έδρα στην εν 
λόγω χώρα υπόκεινται σε 
αποτελεσματικές προληπτικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις και προληπτική 
εποπτεία που ισοδυναμούν με τις 
διατάξεις που προβλέπονται στο 
κοινοτικό δίκαιο,

(β) η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
καταγωγής και των σχετικών αρχών της 
τρίτης χώρας διασφαλίζεται επαρκώς,

(γ) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση που 
λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 4, 
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στην οποία δηλώνεται ότι τα πρότυπα για 
την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι 
ισοδύναμα με αυτά που προβλέπονται στο 
κοινοτικό δίκαιο.
2. Η ευθύνη του θεματοφύλακα 
έναντι των επενδυτών δεν επηρεάζεται 
από το γεγονός ότι έχει αναθέσει την 
εκτέλεση όλων ή μέρος των καθηκόντων 
του σε θεματοφύλακα τρίτης χώρας.
3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό των κριτηρίων 
για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των 
προληπτικών κανονιστικών ρυθμίσεων, 
της προληπτικής εποπτείας και των 
προτύπων τρίτων χωρών, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.
4. Με βάση τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3, η 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα με τα οποία δηλώνεται ότι οι 
προληπτικές κανονιστικές ρυθμίσεις, η 
προληπτική εποπτεία και τα προληπτικά 
πρότυπα μιας τρίτης χώρας είναι 
ισοδύναμα με την παρούσα οδηγία.

Or. en
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Τροπολογία 1546
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 διαγράφεται
Ανάθεση των καθηκόντων θεματοφύλακα 
αναφορικά με ΟΕΕ που εδρεύουν σε 
τρίτες χώρες

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
17 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη 
επιτρέπουν, όσον αφορά ΟΕΕ που 
εδρεύουν σε τρίτη χώρα, στο 
θεματοφύλακα των εν λόγω ΟΕΕ, ο 
οποίος έχει διοριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 17, να αναθέσει την εκτέλεση ενός 
ή περισσότερων από τα καθήκοντά του 
σε έναν υποθεματοφύλακα με έδρα στην 
ίδια τρίτη χώρα, υπό τον όρο ότι η 
νομοθεσία της εν λόγω τρίτης χώρας 
είναι ισοδύναμη με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά.
Πρέπει επίσης να πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση η 
οποία λαμβάνεται δυνάμει της 
παραγράφου 4, στην οποία δηλώνεται ότι 
οι υποθεματοφύλακες με έδρα στην εν 
λόγω χώρα υπόκεινται σε 
αποτελεσματικές προληπτικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις και προληπτική 
εποπτεία που ισοδυναμούν με τις 
διατάξεις που προβλέπονται στο 
κοινοτικό δίκαιο,

(β) η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
καταγωγής και των σχετικών αρχών της 
τρίτης χώρας διασφαλίζεται επαρκώς,

(γ) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση που 
λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 4, 
στην οποία δηλώνεται ότι τα πρότυπα για 
την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων 



PE439.135v01-00 86/194 AM\805044EL.doc

EL

από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι 
ισοδύναμα με αυτά που προβλέπονται στο 
κοινοτικό δίκαιο.
2. Η ευθύνη του θεματοφύλακα 
έναντι των επενδυτών δεν επηρεάζεται 
από το γεγονός ότι έχει αναθέσει την 
εκτέλεση όλων ή μέρος των καθηκόντων 
του σε θεματοφύλακα τρίτης χώρας.
3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό των κριτηρίων 
για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των 
προληπτικών κανονιστικών ρυθμίσεων, 
της προληπτικής εποπτείας και των 
προτύπων τρίτων χωρών, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.
4. Με βάση τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3, η 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα με τα οποία δηλώνεται ότι οι 
προληπτικές κανονιστικές ρυθμίσεις, η 
προληπτική εποπτεία και τα προληπτικά 
πρότυπα μιας τρίτης χώρας είναι 
ισοδύναμα με την παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση ρυθμίζεται επαρκώς στο Άρθρο 18. 
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Τροπολογία 1547
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 διαγράφεται
Ανάθεση των καθηκόντων θεματοφύλακα 
αναφορικά με ΟΕΕ που εδρεύουν σε 
τρίτες χώρες

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
17 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη 
επιτρέπουν, όσον αφορά ΟΕΕ που 
εδρεύουν σε τρίτη χώρα, στο 
θεματοφύλακα των εν λόγω ΟΕΕ, ο 
οποίος έχει διοριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 17, να αναθέσει την εκτέλεση ενός 
ή περισσότερων από τα καθήκοντά του 
σε έναν υποθεματοφύλακα με έδρα στην 
ίδια τρίτη χώρα, υπό τον όρο ότι η 
νομοθεσία της εν λόγω τρίτης χώρας 
είναι ισοδύναμη με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά.
Πρέπει επίσης να πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση η 
οποία λαμβάνεται δυνάμει της 
παραγράφου 4, στην οποία δηλώνεται ότι 
οι υποθεματοφύλακες με έδρα στην εν 
λόγω χώρα υπόκεινται σε 
αποτελεσματικές προληπτικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις και προληπτική 
εποπτεία που ισοδυναμούν με τις 
διατάξεις που προβλέπονται στο 
κοινοτικό δίκαιο,

(β) η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
καταγωγής και των σχετικών αρχών της 
τρίτης χώρας διασφαλίζεται επαρκώς,

(γ) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση που 
λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 4, 
στην οποία δηλώνεται ότι τα πρότυπα για 
την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων 
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από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι 
ισοδύναμα με αυτά που προβλέπονται στο 
κοινοτικό δίκαιο.
2. Η ευθύνη του θεματοφύλακα 
έναντι των επενδυτών δεν επηρεάζεται 
από το γεγονός ότι έχει αναθέσει την 
εκτέλεση όλων ή μέρος των καθηκόντων 
του σε θεματοφύλακα τρίτης χώρας.
3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό των κριτηρίων 
για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των 
προληπτικών κανονιστικών ρυθμίσεων, 
της προληπτικής εποπτείας και των 
προτύπων τρίτων χωρών, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.
4. Με βάση τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3, η 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα με τα οποία δηλώνεται ότι οι 
προληπτικές κανονιστικές ρυθμίσεις, η 
προληπτική εποπτεία και τα προληπτικά 
πρότυπα μιας τρίτης χώρας είναι 
ισοδύναμα με την παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση των καθηκόντων του θεματοφύλακα είναι επιζήμια για την προστασία των
επενδυτών και για την ικανότητα των εποπτικών αρχών να ασκούν τα καθήκοντά τους.
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Τροπολογία 1548
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 διαγράφεται
Ανάθεση των καθηκόντων θεματοφύλακα 
αναφορικά με ΟΕΕ που εδρεύουν σε 
τρίτες χώρες

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
17 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη 
επιτρέπουν, όσον αφορά ΟΕΕ που 
εδρεύουν σε τρίτη χώρα, στο 
θεματοφύλακα των εν λόγω ΟΕΕ, ο 
οποίος έχει διοριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 17, να αναθέσει την εκτέλεση ενός 
ή περισσότερων από τα καθήκοντά του 
σε έναν υποθεματοφύλακα με έδρα στην 
ίδια τρίτη χώρα, υπό τον όρο ότι η 
νομοθεσία της εν λόγω τρίτης χώρας 
είναι ισοδύναμη με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά.
Πρέπει επίσης να πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση η 
οποία λαμβάνεται δυνάμει της 
παραγράφου 4, στην οποία δηλώνεται ότι 
οι υποθεματοφύλακες με έδρα στην εν 
λόγω χώρα υπόκεινται σε 
αποτελεσματικές προληπτικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις και προληπτική 
εποπτεία που ισοδυναμούν με τις 
διατάξεις που προβλέπονται στο 
κοινοτικό δίκαιο,

(β) η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
καταγωγής και των σχετικών αρχών της 
τρίτης χώρας διασφαλίζεται επαρκώς,

(γ) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση που 
λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 4, 
στην οποία δηλώνεται ότι τα πρότυπα για 
την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων 
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από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι 
ισοδύναμα με αυτά που προβλέπονται στο 
κοινοτικό δίκαιο.
2. Η ευθύνη του θεματοφύλακα 
έναντι των επενδυτών δεν επηρεάζεται 
από το γεγονός ότι έχει αναθέσει την 
εκτέλεση όλων ή μέρος των καθηκόντων 
του σε θεματοφύλακα τρίτης χώρας.
3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό των κριτηρίων 
για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των 
προληπτικών κανονιστικών ρυθμίσεων, 
της προληπτικής εποπτείας και των 
προτύπων τρίτων χωρών, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.
4. Με βάση τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3, η 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα με τα οποία δηλώνεται ότι οι 
προληπτικές κανονιστικές ρυθμίσεις, η 
προληπτική εποπτεία και τα προληπτικά 
πρότυπα μιας τρίτης χώρας είναι 
ισοδύναμα με την παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

The provisions of Article 38 are of very limited practical assistance to a depositary. Under 
Article 38 the depositary's ability to delegate to a non-EU credit institution is restricted to 
sub-depositary's domiciled in the same country as that of the AIF's domicile but the nature of 
global custody is such that it is often necessary to have a sub-depositary or sub-custodian in 
the market in which investments are held (which will generally not be the country of domicile 
of the AIF). In practice, therefore, this provision will prevent AIF from investing in many non-
EU jurisdictions, especially developing countries requiring investment to tackle poverty. 
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Τροπολογία 1549
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών καταγωγής και των σχετικών
αρχών της τρίτης χώρας διασφαλίζεται 
επαρκώς,

(β) υπάρχει κατάλληλη και
αποτελεσματική συμφωνία συνεργασίας
μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών, υπογεγραμμένη από την Επιτροπή 
εξ ονόματός τους, και της εποπτικής 
αρχής  της οντότητας, σύμφωνα με τα 
υποδείγματα που ορίζονται από την 
Επιτροπή με βάση το Άρθρο 39α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ανάθεση των καθηκόντων του θεματοφύλακα σε οντότητα εγκατεστημένη σε τρίτες
χώρες απαιτείται αποτελεσματική συμφωνία συνεργασίας (ανταλλαγή πληροφοριών και 
φορολογικά θέματα), υπογεγραμμένη από την Επιτροπή εξ ονόματος των κρατών μελών («αρχή 
της επέκτασης»).

Τροπολογία 1550
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον καθορισμό των κριτηρίων για την 
αξιολόγηση της ισοδυναμίας των 
προληπτικών κανονιστικών ρυθμίσεων, 
της προληπτικής εποπτείας και των 
προτύπων τρίτων χωρών, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τα 
Άρθρα 49α, 49β και 49γ, κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό 
των κριτηρίων για την αξιολόγηση της 
ισοδυναμίας των προληπτικών 
κανονιστικών ρυθμίσεων, της προληπτικής 
εποπτείας και των προτύπων τρίτων 
χωρών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
1.

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

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι πράξεις 
αυτές αρχίζουν να ισχύουν στις …*.
* ΕΕ συμπληρώστε την ημερομηνία: Δύο 
έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1551
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 2, θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα με τα οποία δηλώνεται 
ότι οι προληπτικές κανονιστικές ρυθμίσεις, 
η προληπτική εποπτεία και τα προληπτικά 
πρότυπα μιας τρίτης χώρας είναι 
ισοδύναμα με την παρούσα οδηγία.

4. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με τα άρθρα 49α, 49β και 49γ, θεσπίζει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με τις οποίες
δηλώνεται ότι οι προληπτικές κανονιστικές 
ρυθμίσεις, η προληπτική εποπτεία και τα 
προληπτικά πρότυπα μιας τρίτης χώρας 
είναι ισοδύναμα με την παρούσα οδηγία.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι πράξεις 
αυτές αρχίζουν να ισχύουν στις …*.
* ΕΕ συμπληρώστε την ημερομηνία: Δύο 
έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en



AM\805044EL.doc 93/194 PE439.135v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Ορθή διατύπωση βάσει των νέων διαδικασιών της «επιτροπολογίας», εάν διατηρηθεί το παρόν 
άρθρο.
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Τροπολογία 1552
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39 διαγράφεται
Χορήγηση αδείας σε ΔΟΕΕ που είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν άδεια, σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία, σε ΔΟΕΕ που είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα για την 
εμπορική προώθηση μεριδίων ή μετοχών 
ενός ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές 
στην Κοινότητα υπό τις προϋποθέσεις της 
παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι:

(α) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση που 
λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 3 
στοιχείο α), στην οποία δηλώνεται ότι η 
νομοθεσία της σχετικά με προληπτικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις και διαρκή 
εποπτεία είναι ισοδύναμη με τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας και εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά,

(β) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση που 
λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 3 
στοιχείο β), στην οποία δηλώνεται ότι 
παρέχει στους ΔΟΕΕ της Κοινότητας 
πραγματική πρόσβαση στην αγορά, 
συγκρίσιμη με αυτή που παρέχει η 
Κοινότητα σε ΔΟΕΕ της εν λόγω τρίτης 
χώρας,

(γ) ο ΔΟΕΕ παρέχει στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλει 
αίτηση για χορήγηση αδείας τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
5 και 31,

(δ) υπάρχει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών του εν λόγω κράτους 
μέλους και του εποπτικού φορέα του 
ΔΟΕΕ, με την οποία διασφαλίζεται 
αποτελεσματική ανταλλαγή όλων των 



AM\805044EL.doc 95/194 PE439.135v01-00

EL

πληροφοριών που είναι σχετικές με την 
παρακολούθηση πιθανών επιπτώσεων των 
δραστηριοτήτων του ΔΟΕΕ στη 
σταθερότητα συστημικά σχετικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στην 
ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιείται ο ΔΟΕΕ.

ε) η τρίτη χώρα έχει υπογράψει συμφωνία με 
το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλει 
αίτηση για χορήγηση αδείας η οποία είναι 
απολύτως σύμφωνη με τα πρότυπα που 
ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγματος 
φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ και 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών σε φορολογικά θέματα.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα με στόχο τον καθορισμό:

(α) γενικών κριτηρίων ισοδυναμίας για την 
ισοδυναμία και την αποτελεσματική 
εφαρμογή νομοθεσίας τρίτης χώρας 
σχετικά με τις προληπτικές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και τη διαρκή εποπτεία, βάσει 
των απαιτήσεων που καθορίζονται στα 
Κεφάλαια III, IV και V.

(β) γενικών κριτηρίων για την αξιολόγηση του 
βαθμού στον οποίο τρίτες χώρες παρέχουν 
στους ΔΟΕΕ της Κοινότητας πραγματική 
πρόσβαση στην αγορά, συγκρίσιμη με 
αυτή που παρέχει η Κοινότητα σε ΔΟΕΕ 
των εν λόγω τρίτων χωρών.
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.
3. Με βάση τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη κανονιστική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
με τα οποία δηλώνεται ότι: 

(α) η νομοθεσία σχετικά με τις προληπτικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις και τη διαρκή 
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εποπτεία των ΔΟΕΕ σε μια τρίτη χώρα 
είναι ισοδύναμη με την παρούσα οδηγία 
και εφαρμόζεται αποτελεσματικά,

(β) η τρίτη χώρα παρέχει στους ΔΟΕΕ της 
Κοινότητας πραγματική πρόσβαση στην 
αγορά, τουλάχιστον συγκρίσιμη με αυτή 
που παρέχει η Κοινότητα στους ΔΟΕΕ της 
εν λόγω τρίτης χώρας. 

Or. en
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Τροπολογία 1553
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39 διαγράφεται
Χορήγηση αδείας σε ΔΟΕΕ που είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

χορηγούν άδεια, σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, σε ΔΟΕΕ που είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα για την 
εμπορική προώθηση μεριδίων ή μετοχών 
ενός ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές 
στην Κοινότητα υπό τις προϋποθέσεις της 
παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι:

(α) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση που 
λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 3 
στοιχείο α), στην οποία δηλώνεται ότι η 
νομοθεσία της σχετικά με προληπτικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις και διαρκή 
εποπτεία είναι ισοδύναμη με τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας και εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά,

(β) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση που 
λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 3 
στοιχείο β), στην οποία δηλώνεται ότι 
παρέχει στους ΔΟΕΕ της Κοινότητας 
πραγματική πρόσβαση στην αγορά, 
συγκρίσιμη με αυτή που παρέχει η 
Κοινότητα σε ΔΟΕΕ της εν λόγω τρίτης 
χώρας,

(γ) ο ΔΟΕΕ παρέχει στις αρμόδιες αρχές του
κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλει 
αίτηση για χορήγηση αδείας τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
5 και 31,

(δ) υπάρχει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών του εν λόγω 
κράτους μέλους και του εποπτικού φορέα 
του ΔΟΕΕ, με την οποία διασφαλίζεται 
αποτελεσματική ανταλλαγή όλων των 
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πληροφοριών που είναι σχετικές με την 
παρακολούθηση πιθανών επιπτώσεων 
των δραστηριοτήτων του ΔΟΕΕ στη 
σταθερότητα συστημικά σχετικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στην 
ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιείται ο ΔΟΕΕ.

(ε) η τρίτη χώρα έχει υπογράψει συμφωνία 
με το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλει 
αίτηση για χορήγηση αδείας η οποία είναι 
απολύτως σύμφωνη με τα πρότυπα που 
ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγματος 
φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ και 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών σε φορολογικά θέματα.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα με στόχο τον καθορισμό:

(α) γενικών κριτηρίων ισοδυναμίας για την 
ισοδυναμία και την αποτελεσματική 
εφαρμογή νομοθεσίας τρίτης χώρας 
σχετικά με τις προληπτικές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και τη διαρκή εποπτεία, βάσει 
των απαιτήσεων που καθορίζονται στα 
Κεφάλαια III, IV και V.

(β) γενικών κριτηρίων για την αξιολόγηση 
του βαθμού στον οποίο τρίτες χώρες 
παρέχουν στους ΔΟΕΕ της Κοινότητας 
πραγματική πρόσβαση στην αγορά, 
συγκρίσιμη με αυτή που παρέχει η 
Κοινότητα σε ΔΟΕΕ των εν λόγω τρίτων 
χωρών.
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.
3. Με βάση τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη κανονιστική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα με τα οποία δηλώνεται ότι: 

(α) η νομοθεσία σχετικά με τις προληπτικές 
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κανονιστικές ρυθμίσεις και τη διαρκή 
εποπτεία των ΔΟΕΕ σε μια τρίτη χώρα 
είναι ισοδύναμη με την παρούσα οδηγία 
και εφαρμόζεται αποτελεσματικά,

(β) η τρίτη χώρα παρέχει στους ΔΟΕΕ της 
Κοινότητας πραγματική πρόσβαση στην 
αγορά, τουλάχιστον συγκρίσιμη με αυτή 
που παρέχει η Κοινότητα στους ΔΟΕΕ 
της εν λόγω τρίτης χώρας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 39 δεν είναι χρήσιμο στην παρούσα τροποποιημένη οδηγία.
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Τροπολογία 1554
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39 διαγράφεται
Χορήγηση αδείας σε ΔΟΕΕ που είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν άδεια, σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, σε ΔΟΕΕ που είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα για την 
εμπορική προώθηση μεριδίων ή μετοχών 
ενός ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές 
στην Κοινότητα υπό τις προϋποθέσεις της 
παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι:

(α) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση που 
λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 3 
στοιχείο α), στην οποία δηλώνεται ότι η 
νομοθεσία της σχετικά με προληπτικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις και διαρκή 
εποπτεία είναι ισοδύναμη με τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας και εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά,

(β) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση που 
λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 3 
στοιχείο β), στην οποία δηλώνεται ότι 
παρέχει στους ΔΟΕΕ της Κοινότητας 
πραγματική πρόσβαση στην αγορά, 
συγκρίσιμη με αυτή που παρέχει η 
Κοινότητα σε ΔΟΕΕ της εν λόγω τρίτης 
χώρας,

(γ) ο ΔΟΕΕ παρέχει στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλει 
αίτηση για χορήγηση αδείας τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
5 και 31,

(δ) υπάρχει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών του εν λόγω 
κράτους μέλους και του εποπτικού φορέα 
του ΔΟΕΕ, με την οποία διασφαλίζεται 
αποτελεσματική ανταλλαγή όλων των 
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πληροφοριών που είναι σχετικές με την 
παρακολούθηση πιθανών επιπτώσεων 
των δραστηριοτήτων του ΔΟΕΕ στη 
σταθερότητα συστημικά σχετικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στην 
ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιείται ο ΔΟΕΕ.

(ε) η τρίτη χώρα έχει υπογράψει συμφωνία 
με το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλει 
αίτηση για χορήγηση αδείας η οποία είναι 
απολύτως σύμφωνη με τα πρότυπα που 
ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγματος 
φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ και 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών σε φορολογικά θέματα.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα με στόχο τον καθορισμό:

(α) γενικών κριτηρίων ισοδυναμίας για την 
ισοδυναμία και την αποτελεσματική 
εφαρμογή νομοθεσίας τρίτης χώρας 
σχετικά με τις προληπτικές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και τη διαρκή εποπτεία, βάσει 
των απαιτήσεων που καθορίζονται στα 
Κεφάλαια III, IV και V.

(β) γενικών κριτηρίων για την αξιολόγηση 
του βαθμού στον οποίο τρίτες χώρες 
παρέχουν στους ΔΟΕΕ της Κοινότητας 
πραγματική πρόσβαση στην αγορά, 
συγκρίσιμη με αυτή που παρέχει η 
Κοινότητα σε ΔΟΕΕ των εν λόγω τρίτων 
χωρών.
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.
3. Με βάση τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη κανονιστική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα με τα οποία δηλώνεται ότι: 

(α) η νομοθεσία σχετικά με τις προληπτικές 
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κανονιστικές ρυθμίσεις και τη διαρκή 
εποπτεία των ΔΟΕΕ σε μια τρίτη χώρα 
είναι ισοδύναμη με την παρούσα οδηγία 
και εφαρμόζεται αποτελεσματικά,

(β) η τρίτη χώρα παρέχει στους ΔΟΕΕ της 
Κοινότητας πραγματική πρόσβαση στην 
αγορά, τουλάχιστον συγκρίσιμη με αυτή 
που παρέχει η Κοινότητα στους ΔΟΕΕ 
της εν λόγω τρίτης χώρας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα που δίδεται σε παράγοντες εκτός της ΕΕ να προωθήσουν εμπορικά προϊόντα 
χωρίς να έχουν κάποια θυγατρική στην ΕΕ δεν έχει προηγούμενο και εγκυμονεί μεγάλους 
προληπτικούς κινδύνους. Δεν πρέπει να επιτραπεί.
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Τροπολογία 1555
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39 διαγράφεται
Χορήγηση αδείας σε ΔΟΕΕ που είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν άδεια, σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, σε ΔΟΕΕ που είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα για την 
εμπορική προώθηση μεριδίων ή μετοχών 
ενός ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές 
στην Κοινότητα υπό τις προϋποθέσεις της 
παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι:

(α) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση που 
λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 3 
στοιχείο α), στην οποία δηλώνεται ότι η 
νομοθεσία της σχετικά με προληπτικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις και διαρκή 
εποπτεία είναι ισοδύναμη με τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας και εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά,

(β) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση που 
λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 3 
στοιχείο β), στην οποία δηλώνεται ότι 
παρέχει στους ΔΟΕΕ της Κοινότητας 
πραγματική πρόσβαση στην αγορά, 
συγκρίσιμη με αυτή που παρέχει η 
Κοινότητα σε ΔΟΕΕ της εν λόγω τρίτης 
χώρας,

(γ) ο ΔΟΕΕ παρέχει στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλει 
αίτηση για χορήγηση αδείας τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
5 και 31,

(δ) υπάρχει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών του εν λόγω 
κράτους μέλους και του εποπτικού φορέα 
του ΔΟΕΕ, με την οποία διασφαλίζεται 
αποτελεσματική ανταλλαγή όλων των 
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πληροφοριών που είναι σχετικές με την 
παρακολούθηση πιθανών επιπτώσεων 
των δραστηριοτήτων του ΔΟΕΕ στη 
σταθερότητα συστημικά σχετικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στην 
ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιείται ο ΔΟΕΕ.

(ε) η τρίτη χώρα έχει υπογράψει συμφωνία 
με το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλει 
αίτηση για χορήγηση αδείας η οποία είναι 
απολύτως σύμφωνη με τα πρότυπα που 
ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγματος 
φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ και 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών σε φορολογικά θέματα.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα με στόχο τον καθορισμό:

(α) γενικών κριτηρίων ισοδυναμίας για την 
ισοδυναμία και την αποτελεσματική 
εφαρμογή νομοθεσίας τρίτης χώρας 
σχετικά με τις προληπτικές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και τη διαρκή εποπτεία, βάσει 
των απαιτήσεων που καθορίζονται στα 
Κεφάλαια III, IV και V.

(β) γενικών κριτηρίων για την αξιολόγηση 
του βαθμού στον οποίο τρίτες χώρες 
παρέχουν στους ΔΟΕΕ της Κοινότητας 
πραγματική πρόσβαση στην αγορά, 
συγκρίσιμη με αυτή που παρέχει η 
Κοινότητα σε ΔΟΕΕ των εν λόγω τρίτων 
χωρών.
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.
3. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη κανονιστική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2, 
θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα με τα οποία 
δηλώνεται ότι: 

(α) η νομοθεσία σχετικά με τις προληπτικές 
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κανονιστικές ρυθμίσεις και τη διαρκή 
εποπτεία των ΔΟΕΕ σε μια τρίτη χώρα 
είναι ισοδύναμη με την παρούσα οδηγία 
και εφαρμόζεται αποτελεσματικά,

(β) η τρίτη χώρα παρέχει στους ΔΟΕΕ της 
Κοινότητας πραγματική πρόσβαση στην 
αγορά, τουλάχιστον συγκρίσιμη με αυτή 
που παρέχει η Κοινότητα στους ΔΟΕΕ 
της εν λόγω τρίτης χώρας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα δεν έχει σχέση με τον δεδηλωμένο στόχο της 
Οδηγίας. Η Οδηγία δεν πρέπει να υποκαταστήσει τα καθεστώτα ιδιωτικών τοποθετήσεων των 
μεμονωμένων κρατών μελών, όπου υπάρχουν. Επιπλέον δεν είναι σκόπιμο να περιορισθούν οι 
επενδυτές στους οποίους τα καθεστώτα ιδιωτικών τοποθετήσεων των κρατών μελών μπορεί να 
επιτρέπουν την εμπορική προώθηση στους «επαγγελματίες επενδυτές» όπως ορίζεται στην 
Οδηγία, εφόσον αυτό θα απαιτούσε αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας αυτών των κρατών 
μελών.  

Τροπολογία 1556
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
άδεια, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, 
σε ΔΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι σε 
τρίτη χώρα για την εμπορική προώθηση 
μεριδίων ή μετοχών ενός ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στην Κοινότητα
υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας 
οδηγίας, υπό τον όρο ότι:

(α) η τρίτη χώρα υπόκειται σε 
απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει της 
παραγράφου 3 στοιχείο α), στην οποία 
δηλώνεται ότι η νομοθεσία της σχετικά 
με προληπτικές κανονιστικές ρυθμίσεις
και διαρκή εποπτεία είναι ισοδύναμη με 
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
άδεια, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, 
σε ΔΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι σε 
τρίτη χώρα για την εμπορική προώθηση 
μεριδίων ή μετοχών ενός ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στην Ένωση υπό 
τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας, 
υπό τον όρο ότι υπόκεινται σε συγκρίσιμη 
εποπτεία και ρύθμιση στις χώρες 
καταγωγής τους.
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εφαρμόζεται αποτελεσματικά,
(β) η τρίτη χώρα υπόκειται σε 
απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει της 
παραγράφου 3 στοιχείο β), στην οποία 
δηλώνεται ότι παρέχει στους ΔΟΕΕ της 
Κοινότητας πραγματική πρόσβαση στην 
αγορά, συγκρίσιμη με αυτή που παρέχει η 
Κοινότητα σε ΔΟΕΕ της εν λόγω τρίτης 
χώρας,
(γ) ο ΔΟΕΕ παρέχει στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους στο οποίο 
υποβάλλει αίτηση για χορήγηση αδείας 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στα 
άρθρα 5 και 31,
(δ) υπάρχει συμφωνία συνεργασίας 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών του εν λόγω 
κράτους μέλους και του εποπτικού φορέα 
του ΔΟΕΕ, με την οποία διασφαλίζεται 
αποτελεσματική ανταλλαγή όλων των 
πληροφοριών που είναι σχετικές με την 
παρακολούθηση πιθανών επιπτώσεων 
των δραστηριοτήτων του ΔΟΕΕ στη 
σταθερότητα συστημικά σχετικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στην 
ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιείται ο ΔΟΕΕ.
(ε) η τρίτη χώρα έχει υπογράψει 
συμφωνία με το κράτος μέλος στο οποίο 
υποβάλλει αίτηση για χορήγηση αδείας η 
οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τα 
πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του 
υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του 
ΟΟΣΑ και εξασφαλίζει αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά 
θέματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός των ΔΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες δημιουργεί διχασμό της 
αγοράς που θα είναι επιζήμιος για την Ευρωπαϊκή ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά.
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Τροπολογία 1557
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
άδεια, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, 
σε ΔΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι σε 
τρίτη χώρα για την εμπορική προώθηση 
μεριδίων ή μετοχών ενός ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στην Κοινότητα 
υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας 
οδηγίας, υπό τον όρο ότι:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
σε επαγγελματίες επενδυτές στην Ένωση 
να επενδύουν, με δική τους πρωτοβουλία, 
σε ΟΕΕ εγκατεστημένους εντός της 
Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, τους οποίους 
διαχειρίζονται ΔΟΕΕ εγκατεστημένοι σε 
τρίτη χώρα υπό τις προϋποθέσεις της 
παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι:

Or. en

Αιτιολόγηση

This Article shall allow to create a level playing field between AIFM established outside the 
Community and AIFM established inside the Community. The conditions for AIFM 
established in third countries to manage AIF, whether domiciled inside or outside the 
Community in which European domiciled investors are permitted to invest, shall not be 
lighter than those which are applicable to AIFM established in the Community. Provided that 
the conditions of equivalence regarding AIFM are met, professional investors shall be able to 
invest both in EU AIF and non-EU AIF managed by non-EU AIFM. This Article shall also 
clarify that non-EU AIFM are permitted to manage AIF domiciled inside the Community and 
that such AIF will not be regarded as self-managed AIF having to comply with the provisions 
of the Directive applicable to AIFM.

Τροπολογία 1558
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
άδεια, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, 
σε ΔΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι σε 
τρίτη χώρα για την εμπορική προώθηση 
μεριδίων ή μετοχών ενός ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στην Κοινότητα 

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν άδεια, 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, σε 
ΔΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη 
χώρα για την εμπορική προώθηση 
μεριδίων ή μετοχών ενός ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στην Κοινότητα 
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υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας 
οδηγίας, υπό τον όρο ότι:

υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας 
οδηγίας, υπό τον όρο ότι:

Or. en

Τροπολογία 1559
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
άδεια, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, 
σε ΔΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι σε 
τρίτη χώρα για την εμπορική προώθηση 
μεριδίων ή μετοχών ενός ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στην Κοινότητα 
υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας 
οδηγίας, υπό τον όρο ότι:

Τα κράτη μέλη χορηγούν άδεια, σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία, σε ΔΟΕΕ που 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα για 
την εμπορική προώθηση μεριδίων ή 
μετοχών ενός ΟΕΕ σε επαγγελματίες 
επενδυτές στην Κοινότητα υπό τις 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας, υπό 
τον όρο ότι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μόνος τρόπος να δημιουργηθεί μια εσωτερική αγορά ΔΟΕΕ και ΟΕΕ της ΕΕ είναι η 
ανάπτυξη ενός συστήματος που θα βασίζεται σε λογική ισοδυναμία με τρίτες χώρες σε 
συνδυασμό με την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων όπως εγγυάται η Συνθήκη ΕΚ.

Τροπολογία 1560
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση 
που λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 
3 στοιχείο α), στην οποία δηλώνεται ότι η 
νομοθεσία της σχετικά με προληπτικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις και διαρκή 
εποπτεία είναι ισοδύναμη με τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας και εφαρμόζεται 

διαγράφεται
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αποτελεσματικά,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μόνος τρόπος να δημιουργηθεί μια εσωτερική αγορά ΔΟΕΕ και ΟΕΕ της ΕΕ είναι η 
ανάπτυξη ενός συστήματος που θα βασίζεται σε λογική ισοδυναμία με τρίτες χώρες σε 
συνδυασμό με την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων όπως εγγυάται η Συνθήκη ΕΚ.

Τροπολογία 1561
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση 
που λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 
3 στοιχείο α), στην οποία δηλώνεται ότι η 
νομοθεσία της σχετικά με προληπτικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις και διαρκή 
εποπτεία είναι ισοδύναμη με τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας και εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά,

(α) οι ΟΕΕ ή ΔΟΕΕ τρίτων χωρών έχουν 
φυσική παρουσία σε κράτος μέλος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μη ευρωπαϊκοί ΔΟΕΕ και ΟΕΕ (1) με φυσική παρουσία σε κράτος μέλος της ΕΕ και (2) 
εγγεγραμμένοι σε ρυθμιστικό φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, πρέπει βάσει της Οδηγίας να 
τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους ευρωπαϊκούς ΔΟΕΕ και ΟΕΕ.
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Τροπολογία 1562
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση 
που λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 3 
στοιχείο α), στην οποία δηλώνεται ότι η 
νομοθεσία της σχετικά με προληπτικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις και διαρκή 
εποπτεία είναι ισοδύναμη με τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας και εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά,

(α) ο ΔΟΕΕ υποχρεούται να διαθέτει 
άδεια ή εγγραφή στην τρίτη χώρα όπου 
είναι εγκατεστημένος και η τρίτη χώρα 
υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται 
δυνάμει της παραγράφου 3 στοιχείο α), 
στην οποία δηλώνεται ότι η νομοθεσία της 
σχετικά με προληπτικές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και διαρκή εποπτεία είναι σε 
λογικό βαθμό ισοδύναμη με τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας και εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά,

Or. en

Τροπολογία 1563
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση 
που λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 
3 στοιχείο β), στην οποία δηλώνεται ότι 
παρέχει στους ΔΟΕΕ της Κοινότητας 
πραγματική πρόσβαση στην αγορά, 
συγκρίσιμη με αυτή που παρέχει η 
Κοινότητα σε ΔΟΕΕ της εν λόγω τρίτης 
χώρας,

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1564
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση 
που λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 
3 στοιχείο β), στην οποία δηλώνεται ότι 
παρέχει στους ΔΟΕΕ της Κοινότητας 
πραγματική πρόσβαση στην αγορά, 
συγκρίσιμη με αυτή που παρέχει η 
Κοινότητα σε ΔΟΕΕ της εν λόγω τρίτης 
χώρας,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά για τους ΔΟΕΕ και ΟΕΕ, 
είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα βασισμένο σε λογικές ισοδυναμίες με τρίτες χώρες, σε 
συνδυασμό με την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, όπως αυτή κατοχυρώνεται με τη Συνθήκη 
ΕΚ.

Τροπολογία 1565
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση 
που λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 
3 στοιχείο β), στην οποία δηλώνεται ότι 
παρέχει στους ΔΟΕΕ της Κοινότητας 
πραγματική πρόσβαση στην αγορά, 
συγκρίσιμη με αυτή που παρέχει η 
Κοινότητα σε ΔΟΕΕ της εν λόγω τρίτης 
χώρας,

(β) ο ΔΟΕΕ ή ΟΕΕ τρίτης χώρας είναι 
εγγεγραμμένος σε ρυθμιστικό φορέα 
κράτους μέλους·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι μη ευρωπαϊκοί ΔΟΕΕ και ΟΕΕ (1) με φυσική παρουσία σε κράτος μέλος της ΕΕ και (2) 
εγγεγραμμένοι σε ρυθμιστικό φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, πρέπει βάσει της Οδηγίας να 
τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους ευρωπαϊκούς ΔΟΕΕ και ΟΕΕ.

Τροπολογία 1566
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ο ΔΟΕΕ παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλει 
αίτηση για χορήγηση αδείας τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
5 και 31,

(γ) ο ΔΟΕΕ ή ΟΕΕ τρίτης χώρας 
αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του προς 
όλα τα κριτήρια που διέπουν τη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας, όπως αυτά ορίζονται 
στην παρούσα Οδηγία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μη ευρωπαϊκοί ΔΟΕΕ και ΟΕΕ (1) με φυσική παρουσία σε κράτος μέλος της ΕΕ και (2) 
εγγεγραμμένοι σε ρυθμιστικό φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, πρέπει βάσει της Οδηγίας να 
τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους ευρωπαϊκούς ΔΟΕΕ και ΟΕΕ.

Τροπολογία 1567
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) υπάρχει συμφωνία συνεργασίας 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών του εν λόγω 
κράτους μέλους και του εποπτικού φορέα 
του ΔΟΕΕ, με την οποία διασφαλίζεται 
αποτελεσματική ανταλλαγή όλων των 
πληροφοριών που είναι σχετικές με την 
παρακολούθηση πιθανών επιπτώσεων 
των δραστηριοτήτων του ΔΟΕΕ στη 
σταθερότητα συστημικά σχετικών 

διαγράφεται
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χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στην 
ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιείται ο ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μη ευρωπαϊκοί ΔΟΕΕ και ΟΕΕ (1) με φυσική παρουσία σε κράτος μέλος της ΕΕ και (2) 
εγγεγραμμένοι σε ρυθμιστικό φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, πρέπει βάσει της Οδηγίας να 
τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους ευρωπαϊκούς ΔΟΕΕ και ΟΕΕ.

Τροπολογία 1568
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) υπάρχει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών του εν λόγω κράτους 
μέλους και του εποπτικού φορέα του 
ΔΟΕΕ, με την οποία διασφαλίζεται 
αποτελεσματική ανταλλαγή όλων των 
πληροφοριών που είναι σχετικές με την 
παρακολούθηση πιθανών επιπτώσεων 
των δραστηριοτήτων του ΔΟΕΕ στη 
σταθερότητα συστημικά σχετικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στην 
ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιείται ο ΔΟΕΕ.

(δ) ο ΔΟΕΕ υποχρεούται να διαθέτει 
άδεια ή εγγραφή στην τρίτη χώρα στην 
οποία είναι εγκατεστημένος και ο 
εποπτικός φορέας του έχει υπογράψει το 
Πολυμερές Μνημόνιο Συμφωνίας περί 
Συνεννόησης και Συνεργασίας  του 
IOSCO και περί Ανταλλαγής 
Πληροφοριών ή οποιαδήποτε άλλη 
ενδεδειγμένη συμφωνία συνεργασίας 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών του εν λόγω 
κράτους μέλους και του εποπτικού φορέα 
του ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά για τους ΔΟΕΕ και ΟΕΕ, 
είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα βασισμένο σε λογικές ισοδυναμίες με τρίτες χώρες, σε 
συνδυασμό με την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, όπως αυτή κατοχυρώνεται με τη Συνθήκη 
ΕΚ.
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Τροπολογία 1569
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) υπάρχει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών του εν λόγω κράτους 
μέλους και του εποπτικού φορέα του 
ΔΟΕΕ, με την οποία διασφαλίζεται 
αποτελεσματική ανταλλαγή όλων των 
πληροφοριών που είναι σχετικές με την 
παρακολούθηση πιθανών επιπτώσεων 
των δραστηριοτήτων του ΔΟΕΕ στη 
σταθερότητα συστημικά σχετικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στην 
ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιείται ο ΔΟΕΕ.

(δ) ο ΔΟΕΕ υποχρεούται να διαθέτει 
άδεια ή εγγραφή στην τρίτη χώρα στην 
οποία είναι εγκατεστημένος και ο 
εποπτικός φορέας του έχει υπογράψει το 
Πολυμερές Μνημόνιο Συμφωνίας περί 
Συνεννόησης και Συνεργασίας  του 
IOSCO και περί Ανταλλαγής 
Πληροφοριών ή οποιαδήποτε άλλη 
ενδεδειγμένη συμφωνία συνεργασίας 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών του εν λόγω 
κράτους μέλους και του εποπτικού φορέα 
του ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά για τους ΔΟΕΕ και ΟΕΕ, 
είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα βασισμένο σε λογικές ισοδυναμίες με τρίτες χώρες, σε 
συνδυασμό με την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, όπως αυτή κατοχυρώνεται με τη Συνθήκη 
ΕΚ.

Τροπολογία 1570
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) υπάρχει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών του εν λόγω κράτους 
μέλους και του εποπτικού φορέα του 
ΔΟΕΕ, με την οποία διασφαλίζεται 
αποτελεσματική ανταλλαγή όλων των 
πληροφοριών που είναι σχετικές με την 
παρακολούθηση πιθανών επιπτώσεων των 
δραστηριοτήτων του ΔΟΕΕ στη 
σταθερότητα συστημικά σχετικών 

(δ) ο εποπτικός φορέας του ΔΟΕΕ στην 
τρίτη χώρα έχει υπογράψει το Πολυμερές 
Μνημόνιο Συμφωνίας περί Συνεννόησης 
και Συνεργασίας  του IOSCO και περί 
Ανταλλαγής Πληροφοριών ή οποιαδήποτε 
άλλη ενδεδειγμένη συμφωνία συνεργασίας 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών του εν λόγω
κράτους μέλους και του εποπτικού φορέα 
του ΔΟΕΕ, με την οποία διασφαλίζεται 
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χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στην 
ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιείται ο ΔΟΕΕ.

αποτελεσματική ανταλλαγή όλων των 
πληροφοριών που είναι σχετικές με την 
παρακολούθηση πιθανών επιπτώσεων των 
δραστηριοτήτων του ΔΟΕΕ στη 
σταθερότητα συστημικά σχετικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στην 
ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιείται ο ΔΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 1571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) υπάρχει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών του εν λόγω κράτους 
μέλους και του εποπτικού φορέα του 
ΔΟΕΕ, με την οποία διασφαλίζεται 
αποτελεσματική ανταλλαγή όλων των 
πληροφοριών που είναι σχετικές με την 
παρακολούθηση πιθανών επιπτώσεων των 
δραστηριοτήτων του ΔΟΕΕ στη 
σταθερότητα συστημικά σχετικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στην 
ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιείται ο ΔΟΕΕ.

(δ) η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας 
στην οποία ο ΔΟΕΕ είναι εγκατεστημένος 
συνδέεται μέσω πολυμερούς συμφωνίας 
συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο ο ΔΟΕΕ 
προτίθεται να εμπορευθεί μετοχές ή 
μερίδια του ΟΕΕ. Βάσει του άρθρου 35, η 
συμφωνία αυτή διασφαλίζει μιαν 
αποτελεσματική ανταλλαγή όλων των 
πληροφοριών που είναι σχετικές με την 
παρακολούθηση πιθανών επιπτώσεων των 
δραστηριοτήτων του ΔΟΕΕ στη 
σταθερότητα συστημικά σχετικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στην 
ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιείται ο ΔΟΕΕ κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 5 και στα Κεφάλαια 
IV και V, σε συμφωνία με τα πρότυπα 
που η Επιτροπή ορίζει στο άρθρο 39a.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση άδειας ΕΕ σε ΔΟΕΕ εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες απαιτεί μια ενεργό 
συμφωνία συνεργασίας (για την ανταλλαγή πληροφοριών) υπογραφείσα από την Επιτροπή εξ 
ονόματος των κρατών μελών («αρχή της επέκτασης») που να εφαρμόζεται πραγματικά.
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Τροπολογία 1572
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) η τρίτη χώρα έχει υπογράψει 
συμφωνία με το κράτος μέλος στο οποίο 
υποβάλλει αίτηση για χορήγηση αδείας η 
οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τα 
πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του 
υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του 
ΟΟΣΑ και εξασφαλίζει αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά 
θέματα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά για τους ΔΟΕΕ και ΟΕΕ, 
είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα βασισμένο σε λογικές ισοδυναμίες με τρίτες χώρες, σε 
συνδυασμό με την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, όπως αυτή κατοχυρώνεται με τη Συνθήκη 
ΕΚ.

Τροπολογία 1573
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) η τρίτη χώρα έχει υπογράψει 
συμφωνία με το κράτος μέλος στο οποίο 
υποβάλλει αίτηση για χορήγηση αδείας η 
οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τα 
πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του 
υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του 
ΟΟΣΑ και εξασφαλίζει αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά 
θέματα.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μη ευρωπαϊκοί ΔΟΕΕ και ΟΕΕ (1) με φυσική παρουσία σε κράτος μέλος της ΕΕ και (2) 
εγγεγραμμένοι σε ρυθμιστικό φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, πρέπει βάσει της Οδηγίας να 
τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους ευρωπαϊκούς ΔΟΕΕ και ΟΕΕ.

Τροπολογία 1574
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) η τρίτη χώρα έχει υπογράψει συμφωνία 
με το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλει 
αίτηση για χορήγηση αδείας η οποία είναι 
απολύτως σύμφωνη με τα πρότυπα που 
ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγματος 
φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ και 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών σε φορολογικά θέματα.

(ε) η τρίτη χώρα έχει υπογράψει συμφωνία 
με την Επιτροπή, που ενεργεί εξ ονόματος 
του κράτους μέλους στο οποίο ο ΔΟΕΕ 
έχει υποβάλει αίτηση για χορήγηση αδείας, 
βάσει των προτύπων που ορίζονται στο 
άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής 
σύμβασης του ΟΟΣΑ, διασφαλίζοντας 
μιαν αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, σε 
συμφωνία με τα πρότυπα που η Επιτροπή 
ορίζει στο άρθρο 39a.

Or. en

Τροπολογία 1575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) η τρίτη χώρα έχει υπογράψει συμφωνία 
με το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλει 
αίτηση για χορήγηση αδείας η οποία είναι 
απολύτως σύμφωνη με τα πρότυπα που 
ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγματος 
φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ και 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή 

(ε) η τρίτη χώρα έχει υπογράψει συμφωνία 
με το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλει 
αίτηση για χορήγηση αδείας η οποία είναι 
σύμφωνη με τα πρότυπα που ορίζονται στο 
άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής 
σύμβασης του ΟΟΣΑ και εξασφαλίζει 
αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών 
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πληροφοριών σε φορολογικά θέματα. σε φορολογικά θέματα.

Or. en

Τροπολογία 1576
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους στο οποίο υποβάλλει αίτηση ένας 
ΔΟΕΕ εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα 
προκειμένου να εμπορευθεί μερίδια ή 
μετοχές ενός ΟΕΕ με επαγγελματίες 
επενδυτές μέσα στην Ένωση δυνάμει των 
διατάξεων της παρούσας Οδηγίας, 
χορηγούν την άδεια μόνον εφόσον είναι 
είναι βέβαιες ότι ο ΔΟΕΕ θα είναι σε 
θέση να πληροί τις περί εμπορίας 
απαιτήσεις της παρούσας Οδηγίας. Το 
κράτος μέλος που χορηγεί άδεια σε ΔΟΕΕ 
εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα λογίζεται 
ως κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ 
για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας.
Η άδεια ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη για 
την εμπορία μεριδίων ή μετοχών ενός 
ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ τρίτης χώρας που έχει 
λάβει άδεια από ένα κράτος μέλος 
δυνάμει του παρόντος άρθρου έχει τα ίδια 
δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις 
που ορίζουν τα Κεφάλαια IV, V κα VI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά για τους ΔΟΕΕ και ΟΕΕ, 
είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα βασισμένο σε λογικές ισοδυναμίες με τρίτες χώρες, σε 
συνδυασμό με την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, όπως αυτή κατοχυρώνεται με τη Συνθήκη 
ΕΚ.
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Τροπολογία 1577
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα με στόχο τον καθορισμό:

διαγράφεται

(α) γενικών κριτηρίων ισοδυναμίας για 
την ισοδυναμία και την αποτελεσματική 
εφαρμογή νομοθεσίας τρίτης χώρας 
σχετικά με τις προληπτικές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και τη διαρκή εποπτεία, βάσει 
των απαιτήσεων που καθορίζονται στα 
Κεφάλαια III, IV και V.
(β) γενικών κριτηρίων για την αξιολόγηση 
του βαθμού στον οποίο τρίτες χώρες 
παρέχουν στους ΔΟΕΕ της Κοινότητας 
πραγματική πρόσβαση στην αγορά, 
συγκρίσιμη με αυτή που παρέχει η 
Κοινότητα σε ΔΟΕΕ των εν λόγω τρίτων 
χωρών.
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

Ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά για τους ΔΟΕΕ και ΟΕΕ, 
είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα βασισμένο σε λογικές ισοδυναμίες με τρίτες χώρες, σε 
συνδυασμό με την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, όπως αυτή κατοχυρώνεται με τη Συνθήκη 
ΕΚ.
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Τροπολογία 1578
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
με στόχο τον καθορισμό:

2. Η Επιτροπή, δυνάμει των άρθρων 49α, 
49β και 49γ, θεσπίζει πράξεις 
κατ΄εξουσιοδότηση με στόχο τον 
καθορισμό:

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1579
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) γενικών κριτηρίων ισοδυναμίας για την 
ισοδυναμία και την αποτελεσματική 
εφαρμογή νομοθεσίας τρίτης χώρας 
σχετικά με τις προληπτικές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και τη διαρκή εποπτεία, βάσει 
των απαιτήσεων που καθορίζονται στα 
Κεφάλαια III, IV και V.

(α) γενικών λογικών κριτηρίων 
ισοδυναμίας για την ισοδυναμία και την 
αποτελεσματική εφαρμογή νομοθεσίας 
τρίτης χώρας σχετικά με τις προληπτικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις και τη διαρκή 
εποπτεία, κατά τρόπο που να λαμβάνει 
υπόψη κάθε διεθνές πρότυπο άμεσα 
σχετιζόμενο με τον αντίστοιχο τύπο 
ΔΟΕΕ ή με τον ΟΕΕ που αυτός 
διαχειρίζεται και εκδοθέν από την IOSCO 
ή άλλο διεθνή οργανισμό στον οποίο 
μετέχει η αρμόδια αρχή, το κράτος μέλος, 
η Επιτροπή ή η ESMA· ο τύπος και το 
επίπεδο ρύθμισης και εποπτείας μπορεί 
να ποικίλλει, ιδίως σε συνάρτηση με τον 
τύπο, το μέγεθος ή την πολυπλοκότητα 
του ΟΕΕ και του ΔΟΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 1580
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) γενικών κριτηρίων για την αξιολόγηση 
του βαθμού στον οποίο τρίτες χώρες 
παρέχουν στους ΔΟΕΕ της Κοινότητας 
πραγματική πρόσβαση στην αγορά, 
συγκρίσιμη με αυτή που παρέχει η 
Κοινότητα σε ΔΟΕΕ των εν λόγω τρίτων 
χωρών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1581
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) γενικών κριτηρίων για την αξιολόγηση 
του βαθμού στον οποίο τρίτες χώρες 
παρέχουν στους ΔΟΕΕ της Κοινότητας 
πραγματική πρόσβαση στην αγορά, 
συγκρίσιμη με αυτή που παρέχει η 
Κοινότητα σε ΔΟΕΕ των εν λόγω τρίτων 
χωρών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός των ΔΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες δημιουργεί μια κατάτμηση 
της αγοράς που θα ζημιώσει την ευρωπαϊκή ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά.
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Τροπολογία 1582
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός των ΔΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες δημιουργεί μια κατάτμηση 
της αγοράς που θα ζημιώσει την ευρωπαϊκή ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά.

Τροπολογία 1583
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα κείμενα 
αυτά να έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι τις ...*.
 * ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: δυο 
έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας Οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

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



AM\805044EL.doc 123/194 PE439.135v01-00

EL

Τροπολογία 1584
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη κανονιστική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2, 
θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα με τα οποία 
δηλώνεται ότι:

διαγράφεται

(α) η νομοθεσία σχετικά με τις 
προληπτικές κανονιστικές ρυθμίσεις και 
τη διαρκή εποπτεία των ΔΟΕΕ σε μια 
τρίτη χώρα είναι ισοδύναμη με την 
παρούσα οδηγία και εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά,
(β) η τρίτη χώρα παρέχει στους ΔΟΕΕ 
της Κοινότητας πραγματική πρόσβαση 
στην αγορά, τουλάχιστον συγκρίσιμη με 
αυτή που παρέχει η Κοινότητα στους 
ΔΟΕΕ της εν λόγω τρίτης χώρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά για τους ΔΟΕΕ και ΟΕΕ, 
είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα βασισμένο σε λογικές ισοδυναμίες με τρίτες χώρες, σε 
συνδυασμό με την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, όπως αυτή κατοχυρώνεται με τη Συνθήκη 
ΕΚ.

Τροπολογία 1585
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη κανονιστική διαδικασία που 

διαγράφεται



PE439.135v01-00 124/194 AM\805044EL.doc

EL

αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2, 
θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα με τα οποία 
δηλώνεται ότι:
(α) η νομοθεσία σχετικά με τις 
προληπτικές κανονιστικές ρυθμίσεις και 
τη διαρκή εποπτεία των ΔΟΕΕ σε μια 
τρίτη χώρα είναι ισοδύναμη με την 
παρούσα οδηγία και εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά,
(β) η τρίτη χώρα παρέχει στους ΔΟΕΕ 
της Κοινότητας πραγματική πρόσβαση 
στην αγορά, τουλάχιστον συγκρίσιμη με 
αυτή που παρέχει η Κοινότητα στους 
ΔΟΕΕ της εν λόγω τρίτης χώρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός των ΔΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες δημιουργεί μια κατάτμηση 
της αγοράς που θα ζημιώσει την ευρωπαϊκή ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά.

Τροπολογία 1586
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη κανονιστική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2,
θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα με τα οποία 
δηλώνεται ότι:

3. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με τα άρθρα 49a, 49β και 49γ, θεσπίζει 
πράξεις κατ΄εξουσιοδότηση που ορίζουν 
ότι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή είναι η ενδεδειγμένη διατύπωση βάσει των νέων διαδικασιών «επιτροπολογίας», εάν το 
παρόν άρθρο εγκριθεί.
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Τροπολογία 1587
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η νομοθεσία σχετικά με τις 
προληπτικές κανονιστικές ρυθμίσεις και τη 
διαρκή εποπτεία των ΔΟΕΕ σε μια τρίτη 
χώρα είναι ισοδύναμη με την παρούσα 
οδηγία και εφαρμόζεται αποτελεσματικά,

(α) η νομοθεσία σχετικά με τις 
προληπτικές κανονιστικές ρυθμίσεις και τη 
διαρκή εποπτεία των ΔΟΕΕ σε μια τρίτη 
χώρα είναι σε λογικό βαθμό ισοδύναμη με 
την παρούσα οδηγία σε συνάρτηση με τη 
μέγεθος, τον τύπο ή την πολυπλοκότητα 
των ΔΟΕΕ ή ΟΕΕ και εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά,

Or. en

Τροπολογία 1588
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η τρίτη χώρα παρέχει στους ΔΟΕΕ 
της Κοινότητας πραγματική πρόσβαση 
στην αγορά, τουλάχιστον συγκρίσιμη με 
αυτή που παρέχει η Κοινότητα στους 
ΔΟΕΕ της εν λόγω τρίτης χώρας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1589
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα κείμενα 
αυτά να έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι τις ...*.
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 * ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: δυο 
έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας Οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1590
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το κράτος μέλος που χορηγεί τέτοια 
άδεια σε ΔΟΕΕ εγκατεστημένο σε τρίτη 
χώρα λογίζεται ως κράτος μέλος 
καταγωγής του ΔΟΕΕ για τους σκοπούς 
της παρούσας Οδηγίας.
Η άδεια ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη για 
την εμπορία μεριδίων ή μετοχών ενός 
ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ τρίτης χώρας που έχει 
λάβει άδεια από ένα κράτος μέλος 
δυνάμει του παρόντος άρθρου έχει τα ίδια 
δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις 
που ορίζουν το Κεφάλαιο III, άρθρα 16 
και 17 και τα Κεφάλαια IV, V και VI που 
αφορούν την εμπορία αυτή, με τους 
ΔΟΕΕ που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του 
Κεφαλαίου II της παρούσας Οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 1591
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Πέρα από τη δυνατότητα έγκρισης 
εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες ΔΟΕΕ 
βάσει του άρθρου 39, παράγραφοι 1 και 2, 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν 
δυνάμει των δικών τους εθνικών νόμων 
τις εμπορικές συναλλαγές των ΟΕΕ που 
τους διαχειρίζονται ΔΟΕΕ τρίτων χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά για τους ΔΟΕΕ και ΟΕΕ, 
είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα βασισμένο σε λογικές ισοδυναμίες με τρίτες χώρες, σε 
συνδυασμό με την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, όπως αυτή κατοχυρώνεται με τη Συνθήκη 
ΕΚ.

Τροπολογία 1592
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39α
Εφαρμογή και αναθεώρηση των 
συμβάσεων
Η Επιτροπή εγκρίνει και αναθεωρεί 
τακτικά τα πρότυπα που διέπουν τις 
υπογραφείσες με τρίτες χώρες βάσει του 
παρόντος Κεφαλαίου συμφωνίες.
Η Επιτροπή αναθεωρεί τακτικά με τα 
κράτη μέλη τις υπογραφείσες με τρίτες 
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χώρες βάσει του παρόντος Κεφαλαίου 
συμφωνίες προκειμένου να ελέγχει κατά 
πόσον αυτές οι τρίτες χώρες όντως 
εφαρμόζουν τις εν λόγω συμβάσεις. Η 
Επιτροπή κοινοποιεί έκθεση με τα 
αποτελέσματα της αναθεώρησης στα 
κράτη μέλη, τα οποία τη λαμβάνουν 
υπόψη όταν εξετάζουν κατά πόσον οι 
άδειες που εκδόθηκαν ή πρόκειται να 
εκδοθούν δυνάμει της παρούσας Οδηγίας 
πρέπει ή όχι να χορηγηθούν, να 
ανασταλούν ή να ανακληθούν.
Η Επιτροπή, δυνάμει των άρθρων 49a, 
49β και 49γ, εγκρίνει πράξεις 
κατ΄εξουσιοδότηση προκειμένου να 
διευκρινιστούν: η ακολουθητέα 
διαδικασία για την έγκριση και 
αναθεώρηση των προτύπων, οι έλεγχοι 
συμμόρφωσης και οι προϋποθέσεις 
αποτελεσματικής συνεργασίας καθώς και 
οι συνέπειες της έκθεσης επί των αδειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να ελέγχει τακτικά την αποτελεσματικότητα των συμφωνιών συνεργασίας.

Τροπολογία 1593
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος ορίζει 
πολλές αρμόδιες αρχές ενημερώνει σχετικά 
την Επιτροπή, αναφέροντας τον όποιο 
καταμερισμό καθηκόντων.

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος ορίζει 
πολλές αρμόδιες αρχές ενημερώνει σχετικά 
την Επιτροπή και την ESMA, 
αναφέροντας τον όποιο καταμερισμό 
καθηκόντων.
Η ESMA καθορίζει τις ενδεδειγμένες 
μεθόδους για να επιβλέπει κατά πόσον οι 
ΔΟΕΕ τηρούν τις υποχρεώσεις που έχουν 
δυνάμει της παρούσας Οδηγίας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ESMA πρέπει να είναι ο τελικός επόπτης των ΔΟΕΕ για να διασφαλιστούν οι σωστές 
προϋποθέσεις, η συνεπής εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και ακεραιότητα. Γι΄αυτό και πρέπει να μνημονευθεί στο συγκεκριμένο άρθρο περί 
αρμοδίων αρχών.

Τροπολογία 1594
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος ορίζει 
πολλές αρμόδιες αρχές ενημερώνει σχετικά 
την Επιτροπή, αναφέροντας τον όποιο 
καταμερισμό καθηκόντων.

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος ορίζει 
πολλές αρμόδιες αρχές ενημερώνει σχετικά 
την Επιτροπή και την ESMA, 
αναφέροντας τον όποιο καταμερισμό 
καθηκόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Ευρωπαϊκός ρυθμιστικός φορέας πρέπει να γνωρίζει για τον τρόπο οργάνωσης των 
αρμοδίων αρχών σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 1595
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές είναι δημόσιες αρχές, 
φορείς διοριζόμενοι από τις δημόσιες 
αρχές ή φορείς ανεγνωρισμένοι από την 
εθνική νομοθεσία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία 1596
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξουσίες των αρμόδιων αρχών Εξουσίες της ESMA και των αρμόδιων 
αρχών

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) πρέπει να ασκεί την τελική εποπτεία 
επί των ΔΟΕΕ, για να διασφαλίσει τις σωστές προϋποθέσεις και την πραγματική εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, για την προστασία των καταναλωτών και για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα. Πρέπει συνεπώς οι εξουσίες της να μνημονευθούν στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία 1597
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις αρμόδιες αρχές παρέχονται όλες οι 
εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που 
είναι απαραίτητες για την άσκηση των 
καθηκόντων τους. Οι εν λόγω εξουσίες 
ασκούνται με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Στην ESMA και στις αρμόδιες αρχές 
παρέχονται όλες οι εξουσίες εποπτείας και 
διερεύνησης που είναι απαραίτητες για την 
άσκηση των καθηκόντων τους. Οι εν λόγω 
εξουσίες ασκούνται με τους ακόλουθους 
τρόπους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) πρέπει να ασκεί την τελική εποπτεία 
επί των ΔΟΕΕ, για να διασφαλίσει τις σωστές προϋποθέσεις και την πραγματική εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, για την προστασία των καταναλωτών και για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα. Πρέπει συνεπώς οι εξουσίες της να μνημονευθούν στο παρόν άρθρο.
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Τροπολογία 1598
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις αρμόδιες αρχές παρέχονται όλες οι 
εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που 
είναι απαραίτητες για την άσκηση των 
καθηκόντων τους. Οι εν λόγω εξουσίες 
ασκούνται με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Στις αρμόδιες αρχές που ορίζονται από 
τα κράτη μέλη και στην ESMA
παρέχονται όλες οι εξουσίες εποπτείας και 
διερεύνησης που είναι απαραίτητες για την 
άσκηση των καθηκόντων τους. Οι εν λόγω 
εξουσίες ασκούνται με τους ακόλουθους 
τρόπους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει η ESMA να έχει τις ίδιες εξουσίες με τις εθνικές αρχές.

Τροπολογία 1599
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές έχουν τουλάχιστον 
τις ακόλουθες εξουσίες διερεύνησης:

2. Η ESMA και οι αρμόδιες αρχές έχουν 
τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες 
διερεύνησης:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) πρέπει να ασκεί την τελική εποπτεία 
επί των ΔΟΕΕ, για να διασφαλίσει τις σωστές προϋποθέσεις και την πραγματική εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, για την προστασία των καταναλωτών και για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα. Πρέπει συνεπώς οι εξουσίες της να μνημονευθούν στο παρόν άρθρο.
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Τροπολογία 1600
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές έχουν τουλάχιστον 
τις ακόλουθες εξουσίες διερεύνησης:

2. Οι αρμόδιες αρχές έχουν τουλάχιστον 
τις ακόλουθες εξουσίες διερεύνησης, που 
θα μπορούν να ασκηθούν ανά πάσα 
στιγμή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 1601
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41α
Εξουσίες της ESMA
Η ESMA καθορίζει και τακτικά 
αναθεωρεί τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
σε ό,τι αφορά την άσκηση των 
αδειοδοτικών εξουσιών τους και τις 
υποχρεώσεις που έχουν δυνάμει της 
παρούσας Οδηγίας για την υποβολή 
εκθέσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ESMA πρέπει να καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίσει τις σωστές 
προϋποθέσεις και τη συνεπή εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας.
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Τροπολογία 1602
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος καταγωγής διασφαλίζει 
ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να λάβουν 
τα ακόλουθα μέτρα:

1. Το κράτος μέλος καταγωγής διασφαλίζει 
ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να λάβουν 
τα ακόλουθα μέτρα σε συμφωνία με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει η 
ESMA:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών πρέπει να εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές για 
να διασφαλίζει τις σωστές προϋποθέσεις και την πραγματική εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας.

Τροπολογία 1603
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος καταγωγής 
διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν 
να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να λάβουν τα 
ακόλουθα μέτρα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να έχουν τα κράτη μέλη πραγματικές εποπτικές εξουσίες στο τροποποιημένο 
πλαίσιο.
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Τροπολογία 1604
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος καταγωγής διασφαλίζει 
ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να λάβουν 
τα ακόλουθα μέτρα:

1. Το κράτος μέλος καταγωγής διασφαλίζει 
ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν τουλάχιστον 
τις εξής εξουσίες:

Or. en

Τροπολογία 1605
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να διαθέτουν τις 
απαραίτητες εξουσίες για να λάβουν όλα 
τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των 
αγορών στις περιπτώσεις που οι 
δραστηριότητες ενός ή περισσότερων ΟΕΕ 
στην αγορά όσον αφορά ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο θα εξέθετε σε 
κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της εν λόγω 
αγοράς.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να διαθέτουν τις 
απαραίτητες εξουσίες για να λάβουν όλα 
τα απαιτούμενα από την ESMA μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή 
λειτουργία των αγορών στις περιπτώσεις 
που οι δραστηριότητες ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ στην αγορά όσον 
αφορά ένα χρηματοπιστωτικό μέσο θα 
εξέθετε σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία 
της εν λόγω αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) πρέπει να ασκεί την τελική εποπτεία 
επί των ΔΟΕΕ, για να διασφαλίσει τις σωστές προϋποθέσεις και την πραγματική εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία 1606
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των διαδικασιών 
ανάκλησης αδείας ή του δικαιώματος των 
κρατών μελών για επιβολή ποινικών 
κυρώσεων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, τη 
λήψη των κατάλληλων διοικητικών 
μέτρων ή την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων έναντι των υπεύθυνων 
προσώπων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
με τις διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω 
μέτρα είναι αποτελεσματικά, αναλογικά 
και αποτρεπτικά.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες 
για τα μέτρα και τις κυρώσεις που θα 
ισχύουν για παραβιάσεις των εθνικών 
διατάξεων που εγκρίθηκαν δυνάμει της 
παρούσας Οδηγίας και λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσουν την 
εφαρμογή αυτών των κανόνων. Με την 
επιφύλαξη των διαδικασιών ανάκλησης 
αδείας ή του δικαιώματος των κρατών 
μελών για επιβολή ποινικών κυρώσεων, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν, σύμφωνα με το 
εθνικό τους δίκαιο, τη λήψη των 
κατάλληλων διοικητικών μέτρων ή την 
επιβολή διοικητικών κυρώσεων έναντι των 
υπεύθυνων προσώπων σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τις διατάξεις που έχουν 
θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τα εν λόγω μέτρα είναι αποτελεσματικά, 
αναλογικά και αποτρεπτικά.

Or. en

Τροπολογία 1607
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των διαδικασιών 
ανάκλησης αδείας ή του δικαιώματος των 
κρατών μελών για επιβολή ποινικών 
κυρώσεων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, τη 
λήψη των κατάλληλων διοικητικών 
μέτρων ή την επιβολή διοικητικών 

1. Με την επιφύλαξη των διαδικασιών 
ανάκλησης αδείας ή του δικαιώματος των 
κρατών μελών για επιβολή ποινικών 
κυρώσεων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, 
σύμφωνα με με τις κατευθυντήριες 
γραμμές της ESMA και το εθνικό τους 
δίκαιο, τη λήψη των κατάλληλων 
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κυρώσεων έναντι των υπεύθυνων 
προσώπων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
με τις διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω 
μέτρα είναι αποτελεσματικά, αναλογικά 
και αποτρεπτικά.

διοικητικών μέτρων ή την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων έναντι των 
υπεύθυνων προσώπων σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τις διατάξεις που έχουν 
θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τα εν λόγω μέτρα είναι αποτελεσματικά, 
αναλογικά και αποτρεπτικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών οφείλει, μέσω κατευθυντήριων γραμμών, να 
διασφαλίσει ομαλές προϋποθέσεις και πραγματική εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας.

Τροπολογία 1608
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
συνεργάζονται μεταξύ τους, όποτε αυτό 
είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων βάσει της παρούσας οδηγίας ή 
την άσκηση των εξουσιών τους βάσει της 
παρούσας οδηγίας ή βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας.

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
συνεργάζονται μεταξύ τους και με την 
ESMA και την ESRB, όποτε αυτό είναι 
απαραίτητο για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων βάσει της παρούσας οδηγίας ή 
την άσκηση των εξουσιών τους βάσει της 
παρούσας οδηγίας ή βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεργαστούν με τους νέους ευρωπαϊκούς εποπτικούς φορείς.
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Τροπολογία 1609
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
συνεργάζονται μεταξύ τους, όποτε αυτό 
είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων βάσει της παρούσας οδηγίας ή 
την άσκηση των εξουσιών τους βάσει της 
παρούσας οδηγίας ή βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας.

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
συνεργάζονται με την ESMA και μεταξύ 
τους, όποτε αυτό είναι απαραίτητο για την
εκπλήρωση των καθηκόντων βάσει της 
παρούσας οδηγίας ή την άσκηση των 
εξουσιών τους βάσει της παρούσας 
οδηγίας ή βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών 
και της ESMA είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλισθούν ομαλές προϋποθέσεις, πραγματική 
εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Τροπολογία 1610
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
αμέσως παρέχουν αμοιβαία τις 
απαιτούμενες πληροφορίες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας.

4. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
αμέσως παρέχουν στην ESMA αλλά και 
αμοιβαία τις απαιτούμενες πληροφορίες 
για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών 
και της ESMA είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλισθούν ομαλές προϋποθέσεις, πραγματική 
εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
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Τροπολογία 1611
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 
2, θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα σχετικά με 
τις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

5. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 49α, 
49β και 49γ, θεσπίζει πράξεις 
κατ΄εξουσιοδότηση σχετικά με τις 
διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα κείμενα 
αυτά να έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι τις ...*.
 * ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: δυο 
έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας Οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1612
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις 
δυνητικές συστημικές συνέπειες της 
δραστηριότητας των ΔΟΕΕ

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις 
δραστηριότητες των ΔΟΕΕ

Or. en
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Τροπολογία 1613
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες είναι 
υπεύθυνες για τη χορήγηση αδείας και την 
εποπτεία των ΔΟΕΕ δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας κοινοποιούν πληροφορίες στις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, στις 
περιπτώσεις όπου αυτό είναι σκόπιμο για 
την παρακολούθηση και την ανταπόκριση 
στις δυνητικές επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων μεμονωμένων ΔΟΕΕ ή 
των ΔΟΕΕ συλλογικά για τη σταθερότητα 
των συστημικά σχετικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την 
ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιούνται οι ΔΟΕΕ.
Ενημερώνεται επίσης η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των 
Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΡΑΑΚΑ), που 
συστάθηκε με την απόφαση 2009/77/ΕΚ 
της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 
2009, και η οποία διαβιβάζει τις εν λόγω 
πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των 
άλλων κρατών μελών.

1. Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες είναι 
υπεύθυνες για τη χορήγηση αδείας και την 
εποπτεία των ΔΟΕΕ δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας κοινοποιούν 
πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές άλλων 
κρατών μελών, στις περιπτώσεις όπου 
αυτό είναι σκόπιμο για την 
παρακολούθηση και την ανταπόκριση στις 
δυνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων 
μεμονωμένων ΔΟΕΕ ή των ΔΟΕΕ 
συλλογικά για τη σταθερότητα των 
συστημικά σχετικών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και την ομαλή λειτουργία των 
αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι 
ΔΟΕΕ.

Οι αρμόδιες για την αδειοδότηση και 
εποπτεία των ΔΟΕΕ αρχές δυνάμει της 
παρούσας Οδηγίας μεριμνούν ώστε να 
ενημερώνουν αποτελεσματικά την ESMA 
κυρίως με τους εξής τρόπους:
- εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις που 
δυνάμει της παρούσας Οδηγία και 
ειδικότερα του άρθρου 25 έχουν να 
υποβάλλουν έκθεση στην ESMA·
- ανταποκρινόμενες αμέσως σε κάθε 
αίτημα της ESMA, είτε αυτό αφορά 
εποπτευόμενο από αυτές ΔΟΕΕ ή ΟΕΕ 
που τον διαχειρίζεται ένας τέτοιος 
ΔΟΕΕ, είτε είναι γενικής φύσης·
- διαβιβάζοντας αμέσως στην ESMA τα 
πορίσματα των αξιολογήσεών τους για 
τους κινδύνους που θα μπορούσαν να 
ενέχουν οι δραστηριότητες ενός ΔΟΕΕ 
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σε σχέση με έναν ΟΕΕ που αυτός 
διαχειρίζεται, συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων που οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ 
προτίθενται να λάβουν επ΄αυτού· και 
- παρέχοντας στην ESMA κάθε 
πληροφορία που αυτές παράγουν ή 
διαθέτουν και που αυτές θεωρούν 
σημαντική για τους σκοπούς του έργου 
της ESMA.
Η ESMA διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές 
των άλλων κρατών μελών τις 
πληροφορίες εκείνες που της παρέχουν οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ και που είναι 
σημαντικές για τους σκοπούς της 
εποπτείας που ασκούν οι αρμόδιες αρχές 
των άλλων κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική εποπτεία και επίβλεψη των συστημικών κινδύνων απαιτείται ένας 
μηχανισμός που θα αποσαφηνίζει και θα οργανώνει με αποτελεσματικό τρόπο τις ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και ευρωπαϊκών αρχών· στη δε ESMA πρέπει να δοθούν 
εξουσίες που να της επιτρέπουν να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες, να παρεμβαίνει και 
γενικώς και κατά περίπτωση έναντι των εθνικών αρχών και έναντι των διαχειριστών των 
επενδυτικών κεφαλαίων, να εγκρίνει νομικώς δεσμευτικές τεχνικές προδιαγραφές για τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων σε βάρος της ακεραιότητας και σταθερότητας 
των κεφαλαιαγορών, συμπεριλαμβανομένων των συστημικών κινδύνων που απορρέουν από 
υπερβολική μόχλευση.

Τροπολογία 1614
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες είναι 
υπεύθυνες για τη χορήγηση αδείας και την 
εποπτεία των ΔΟΕΕ δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας κοινοποιούν πληροφορίες στις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, 
στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι σκόπιμο 

1. Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες είναι 
υπεύθυνες για τη χορήγηση αδείας και την 
εποπτεία των ΟΕΕ δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας κοινοποιούν πληροφορίες στην 
ESMA και την ESRB, στις περιπτώσεις 
όπου αυτό είναι σκόπιμο για την 
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για την παρακολούθηση και την 
ανταπόκριση στις δυνητικές επιπτώσεις 
των δραστηριοτήτων μεμονωμένων ΔΟΕΕ
ή των ΔΟΕΕ συλλογικά για τη 
σταθερότητα των συστημικά σχετικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την 
ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιούνται οι ΔΟΕΕ.
Ενημερώνεται επίσης η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των 
Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΡΑΑΚΑ), που 
συστάθηκε με την απόφαση 2009/77/ΕΚ 
της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 
2009, και η οποία διαβιβάζει τις εν λόγω 
πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των 
άλλων κρατών μελών.

παρακολούθηση και την ανταπόκριση στις 
δυνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων 
μεμονωμένων ΟΕΕ ή των ΟΕΕ συλλογικά 
για τη σταθερότητα των συστημικά 
σχετικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
και την ομαλή λειτουργία των αγορών στις 
οποίες δραστηριοποιούνται οι ΟΕΕ. Η
ESMA διαβιβάζει τις εν λόγω 
πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των 
άλλων κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Η ESMA πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη συγκεντρωτική διαχείριση των κρίσιμων 
πληροφοριών για συστημικούς κινδύνους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 1615
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες είναι 
υπεύθυνες για τη χορήγηση αδείας και την 
εποπτεία των ΔΟΕΕ δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας κοινοποιούν πληροφορίες στις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, 
στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι σκόπιμο 
για την παρακολούθηση και την 
ανταπόκριση στις δυνητικές επιπτώσεις 
των δραστηριοτήτων μεμονωμένων ΔΟΕΕ
ή των ΔΟΕΕ συλλογικά για τη 
σταθερότητα των συστημικά σχετικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την 
ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιούνται οι ΔΟΕΕ.

Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες είναι 
υπεύθυνες για τη χορήγηση αδείας και την 
εποπτεία των ΟΕΕ δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας κοινοποιούν πληροφορίες στην 
ESMA και στην ESRB, στις περιπτώσεις 
όπου αυτό είναι σκόπιμο για την 
παρακολούθηση και την ανταπόκριση στις 
δυνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων 
μεμονωμένων ΟΕΕ ή των ΟΕΕ συλλογικά 
για τη σταθερότητα των συστημικά 
σχετικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
και την ομαλή λειτουργία των αγορών στις 
οποίες δραστηριοποιούνται οι ΟΕΕ.
Ενημερώνεται επίσης η ESMA, η οποία 



PE439.135v01-00 142/194 AM\805044EL.doc

EL

Ενημερώνεται επίσης η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των 
Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΡΑΑΚΑ), που 
συστάθηκε με την απόφαση 2009/77/ΕΚ 
της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 
20091, και η οποία διαβιβάζει τις εν λόγω 
πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των 
άλλων κρατών μελών.

διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στις 
αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

1 ΕΕ L 25 της 31.1.1977, σ. 18.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στηρίζεται πλήρως η δημιουργία της νέας ευρωπαϊκής εποπτικής δομής.

Τροπολογία 1616
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συγκεντρωτικές πληροφορίες οι 
οποίες αφορούν τις δραστηριότητες του 
ΔΟΕΕ υπό την ευθύνη της κοινοποιούνται 
σε τριμηνιαία βάση από την αρμόδια αρχή 
του ΔΟΕΕ στην Οικονομική και 
Δημοσιονομική Επιτροπή, η οποία 
συστάθηκε βάσει του άρθρου 114 
παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ.

2. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων 
του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. ... [περί της ευρωπαϊκής 
μακροοικονομικής προληπτικής 
εποπτείας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος και περί δημουργίας miaw
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικών 
Κινδύνων, European Systemic Risk 
Board]  οι συγκεντρωτικές πληροφορίες οι 
οποίες αφορούν τις δραστηριότητες του 
ΔΟΕΕ που είναι υπό την ευθύνη των 
αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ κοινοποιούνται από 
αυτές στην ESRB.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική εποπτεία και επίβλεψη των συστημικών κινδύνων απαιτείται ένας 
μηχανισμός που θα αποσαφηνίζει και θα οργανώνει με αποτελεσματικό τρόπο τις ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και ευρωπαϊκών αρχών· στη δε ESMA πρέπει να δοθούν 
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εξουσίες που να της επιτρέπουν να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες, να παρεμβαίνει και 
γενικώς και κατά περίπτωση έναντι των εθνικών αρχών και έναντι των διαχειριστών των 
επενδυτικών κεφαλαίων, να εγκρίνει νομικώς δεσμευτικές τεχνικές προδιαγραφές για τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων σε βάρος της ακεραιότητας και σταθερότητας 
των κεφαλαιαγορών, συμπεριλαμβανομένων των συστημικών κινδύνων που απορρέουν από 
υπερβολική μόχλευση.

Τροπολογία 1617
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όλες οι πληροφορίες που οι αρμόδιες 
αρχές λαμβάνουν και που αφορούν τους 
ΔΟΕΕ κοινοποιούνται κατόπιν αιτήματος 
στην Επιτροπή, που εκδίδει περιοδικώς 
στατιστικές εκθέσεις σχετικές με αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 1618
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
για τον καθορισμό των λεπτομερειών, του 
περιεχομένου και της συχνότητας των 
πληροφοριών που πρέπει να 
ανταλλάσσονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
για τον καθορισμό των λεπτομερειών, του 
περιεχομένου και της συχνότητας των 
πληροφοριών που πρέπει να 
ανταλλάσσονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και να κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 1.

Or. en
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Τροπολογία 1619
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
για τον καθορισμό των λεπτομερειών, του 
περιεχομένου και της συχνότητας των 
πληροφοριών που πρέπει να 
ανταλλάσσονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
για τον καθορισμό των λεπτομερειών, του 
περιεχομένου και της συχνότητας των 
πληροφοριών που πρέπει να 
ανταλλάσσονται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική εποπτεία και επίβλεψη των συστημικών κινδύνων απαιτείται ένας 
μηχανισμός που θα αποσαφηνίζει και θα οργανώνει με αποτελεσματικό τρόπο τις ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και ευρωπαϊκών αρχών· στη δε ESMA πρέπει να δοθούν 
εξουσίες που να της επιτρέπουν να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες, να παρεμβαίνει και 
γενικώς και κατά περίπτωση έναντι των εθνικών αρχών και έναντι των διαχειριστών των 
επενδυτικών κεφαλαίων, να εγκρίνει νομικώς δεσμευτικές τεχνικές προδιαγραφές για τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων σε βάρος της ακεραιότητας και σταθερότητας 
των κεφαλαιαγορών, συμπεριλαμβανομένων των συστημικών κινδύνων που απορρέουν από 
υπερβολική μόχλευση.

Τροπολογία 1620
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον καθορισμό των λεπτομερειών, του 
περιεχομένου και της συχνότητας των 
πληροφοριών που πρέπει να 
ανταλλάσσονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει, δυνάμει των 
άρθρων 49α, 49β και 49γ, πράξεις 
κατ΄εξουσιοδότηση για τον καθορισμό 
των λεπτομερειών, του περιεχομένου και 
της συχνότητας των πληροφοριών που 
πρέπει να ανταλλάσσονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.

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

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα κείμενα 
αυτά να έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι τις ...*.
 * ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: δυο 
έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας Οδηγίας.

<

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1621
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
μπορούν να ζητήσουν τη συνεργασία των 
αρμόδιων αρχών ενός άλλου κράτους 
μέλους σε μια εποπτική δραστηριότητα ή 
για μια επιτόπια εξακρίβωση ή σε μια 
έρευνα στην επικράτεια του τελευταίου 
στο πλαίσιο των εξουσιών τους δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας.

1. Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
μπορούν να ζητήσουν τη συνεργασία των 
αρμόδιων αρχών ενός άλλου κράτους 
μέλους σε μια εποπτική δραστηριότητα ή 
για μια επιτόπια εξακρίβωση ή σε μια 
έρευνα στην επικράτεια του τελευταίου 
στο πλαίσιο των εξουσιών τους δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας, ενημερώνοντας 
αμέσως την ESMA σχετικώς.

Σε περίπτωση που μια αρμόδια αρχή 
λαμβάνει αίτημα σχετικά με επιτόπια 
εξακρίβωση ή έρευνα, τότε πραγματοποιεί
ένα από τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές 
λαμβάνουν αίτημα σχετικά με επιτόπια 
εξακρίβωση ή έρευνα, τότε 
πραγματοποιούν ένα από τα ακόλουθα:

(α) προβαίνει η ίδια στη ζητούμενη 
εξακρίβωση ή έρευνα,

(α) προβαίνουν οι ίδιες στη ζητούμενη 
εξακρίβωση ή έρευνα,

(β) επιτρέπει στην αιτούσα αρχή να 
πραγματοποιήσει την εξακρίβωση ή την 

(β) επιτρέπουν στην αιτούσα αρχή να 
πραγματοποιήσει την εξακρίβωση ή την 
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έρευνα, έρευνα,
(γ) επιτρέπει σε ορκωτούς ελεγκτές ή 
εμπειρογνώμονες να διενεργήσουν την 
εξακρίβωση ή την έρευνα.

(γ) επιτρέπουν σε ορκωτούς ελεγκτές ή 
εμπειρογνώμονες να διενεργήσουν την 
εξακρίβωση ή την έρευνα.

Κατά τη διενέργεια της προβλεπόμενης 
στην παρούσα παράγραφο εξακρίβωσης ή 
έρευνας, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν 
υπόψη κάθε σχετικό σχόλιο 
διαβιβαζόμενο από την ESMA.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική εποπτεία και επίβλεψη των συστημικών κινδύνων απαιτείται ένας 
μηχανισμός που θα αποσαφηνίζει και θα οργανώνει με αποτελεσματικό τρόπο τις ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και ευρωπαϊκών αρχών· στη δε ESMA πρέπει να δοθούν 
εξουσίες που να της επιτρέπουν να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες, να παρεμβαίνει και 
γενικώς και κατά περίπτωση έναντι των εθνικών αρχών και έναντι των διαχειριστών των 
επενδυτικών κεφαλαίων, να εγκρίνει νομικώς δεσμευτικές τεχνικές προδιαγραφές για τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων σε βάρος της ακεραιότητας και σταθερότητας 
των κεφαλαιαγορών, συμπεριλαμβανομένων των συστημικών κινδύνων που απορρέουν από 
υπερβολική μόχλευση.

Τροπολογία 1622
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι αρμοδιες αρχές ενός κράτους 
μέλους ενημερώνουν αμέσως την ESMA 
για περιπτώσεις όπου:
(α) μια αίτηση για διενέργεια έρευνας ή 
επιτόπιου ελέγχου δυνάμει της 
παραγράφου 1 απορρίφθηκε ή δεν έλαβε 
συνέχεια εντός ευλόγου χρόνου, ή
(β) μια αίτηση άδειας από αρμοδίους 
υπαλλήλους να συνοδεύσουν τους 
συναδέλφους τους των αρμοδίων αρχών 
του άλλου κράτους μέλους απορρίφθηκε 
ή δεν έλαβε συνέχεια εντός ευλόγου 
χρόνου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική εποπτεία και επίβλεψη των συστημικών κινδύνων απαιτείται ένας 
μηχανισμός που θα αποσαφηνίζει και θα οργανώνει με αποτελεσματικό τρόπο τις ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και ευρωπαϊκών αρχών· στη δε ESMA πρέπει να δοθούν 
εξουσίες που να της επιτρέπουν να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες, να παρεμβαίνει και 
γενικώς και κατά περίπτωση έναντι των εθνικών αρχών και έναντι των διαχειριστών των 
επενδυτικών κεφαλαίων, να εγκρίνει νομικώς δεσμευτικές τεχνικές προδιαγραφές για τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων σε βάρος της ακεραιότητας και σταθερότητας 
των κεφαλαιαγορών, συμπεριλαμβανομένων των συστημικών κινδύνων που απορρέουν από 
υπερβολική μόχλευση.

Τροπολογία 1623
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
σχετικά με τις διαδικασίες επιτόπιων 
εξακριβώσεων και ερευνών.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει , σύμφωνα με τα 
άρθρα 49α, 49β και49γ, διαβιβασμένες 
αρμοδιότητες σχετικά με τις διαδικασίες 
επιτόπιων εξακριβώσεων και ερευνών και 
τους όρους ενημέρωσης της ESMA 
δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική εποπτεία και επίβλεψη των συστημικών κινδύνων απαιτείται ένας 
μηχανισμός που θα αποσαφηνίζει και θα οργανώνει με αποτελεσματικό τρόπο τις ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και ευρωπαϊκών αρχών· στη δε ESMA πρέπει να δοθούν 
εξουσίες που να της επιτρέπουν να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες, να παρεμβαίνει και 
γενικώς και κατά περίπτωση έναντι των εθνικών αρχών και έναντι των διαχειριστών των 
επενδυτικών κεφαλαίων, να εγκρίνει νομικώς δεσμευτικές τεχνικές προδιαγραφές για τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων σε βάρος της ακεραιότητας και σταθερότητας 
των κεφαλαιαγορών, συμπεριλαμβανομένων των συστημικών κινδύνων που απορρέουν από 
υπερβολική μόχλευση.
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Τροπολογία 1624
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
σχετικά με τις διαδικασίες επιτόπιων 
εξακριβώσεων και ερευνών.

4. Η Επιτροπή δύναται, δυνάμει των 
άρθρων 49α, 49β και 49γ, να θεσπίζει 
πράξεις κατ΄εξουσιοδότηση  σχετικά με 
τις διαδικασίες επιτόπιων εξακριβώσεων 
και ερευνών.

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

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

Τροπολογία 1625
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών 
Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών 
(ΕΡΑΑΚΑ) θεσπίζει μηχανισμό 
διαμεσολάβησης.

1. Η ESMA θεσπίζει μηχανισμό 
διαμεσολάβησης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η CESR- ΕΡΑΑΚΑ πρόκειται σύντομα να αντικατασταθεί από την ESMA. Η τροπολογία 
επιδιώκει να ενσωματώσει εκ των προτέρων αυτή την αλλαγή στην ευρωπαϊκή εποπτική δομή.

Τροπολογία 1626
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών 
Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών 
(ΕΡΑΑΚΑ) θεσπίζει μηχανισμό 
διαμεσολάβησης.

1. Η ESMA θεσπίζει μηχανισμό 
διαμεσολάβησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει η Οδηγία να λάβει υπόψη της την ESMA.

Τροπολογία 1627
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών σχετικά με αξιολόγηση, 
δράση ή παράλειψη μιας από τις σχετικές 
αρμόδιες αρχές βάσει της παρούσας 
οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές παραπέμπουν 
το ζήτημα στην ΕΡΑΑΚΑ, στην οποία 
λαμβάνει χώρα συζήτηση προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία και αποτελεσματική 
λύση. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τη γνώμη της ΕΡΑΑΚΑ.

2. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών σχετικά με αξιολόγηση, 
δράση ή παράλειψη μιας από τις σχετικές 
αρμόδιες αρχές βάσει της παρούσας 
οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές παραπέμπουν 
το ζήτημα στην ΕΡΑΑΚΑ, στην οποία 
λαμβάνει χώρα συζήτηση προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία και αποτελεσματική 
λύση. Οι αρμόδιες αρχές δεσμεύονται από 
τις αποφάσεις της ΕΡΑΑΚΑ.

Or. en
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Τροπολογία 1628
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών σχετικά με αξιολόγηση, 
δράση ή παράλειψη μιας από τις σχετικές 
αρμόδιες αρχές βάσει της παρούσας 
οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές παραπέμπουν 
το ζήτημα στην ΕΡΑΑΚΑ, στην οποία 
λαμβάνει χώρα συζήτηση προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία και αποτελεσματική 
λύση. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τη γνώμη της ΕΡΑΑΚΑ.

2. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών σχετικά με αξιολόγηση, 
δράση ή παράλειψη μιας από τις σχετικές 
αρμόδιες αρχές βάσει της παρούσας 
οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές παραπέμπουν 
το ζήτημα στην ESMA, στην οποία 
λαμβάνει χώρα συζήτηση προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία και αποτελεσματική 
λύση. Εάν παραμείνει η διαφωνία, τότε η 
ESMA δύναται να επιβάλει μια λύση στις 
εν λόγω αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ESMA πρέπει να έχει την ευθύνη της επίλυσης των διαφορών μεταξύ των αρμοδίων αρχών 
των διαφόρων κρατών μελών, ώστε να αποτραπεί η αυθαίρετη ερμηνεία των κανονισμών.

Τροπολογία 1629
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών σχετικά με αξιολόγηση, 
δράση ή παράλειψη μιας από τις σχετικές 
αρμόδιες αρχές βάσει της παρούσας 
οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές παραπέμπουν 
το ζήτημα στην ΕΡΑΑΚΑ, στην οποία 
λαμβάνει χώρα συζήτηση προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία και αποτελεσματική 
λύση. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν 

2. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών σχετικά με αξιολόγηση, 
δράση ή παράλειψη μιας από τις σχετικές 
αρμόδιες αρχές βάσει της παρούσας 
οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές παραπέμπουν 
το ζήτημα στην ΕSMA, στην οποία 
λαμβάνει χώρα συζήτηση προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία και αποτελεσματική 
λύση. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν 
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δεόντως υπόψη τη γνώμη της ΕΡΑΑΚΑ. δεόντως υπόψη τη γνώμη της ΕSMΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η CESR- ΕΡΑΑΚΑ πρόκειται σύντομα να αντικατασταθεί από την ESMA. Η τροπολογία 
επιδιώκει να ενσωματώσει εκ των προτέρων αυτή την αλλαγή στην ευρωπαϊκή εποπτική δομή.

Τροπολογία 1630
Sharon Bowles 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49 διαγράφεται
Επιτροπή
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών 
που συστάθηκε με την απόφαση 
2001/528/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης 
Ιουνίου 2001, για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή, τηρουμένων των διατάξεων 
του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Η προθεσμία του άρθρου 5 παράγραφος 6 
της οδηγίας 1999/468/ΕΚ ορίζεται στους 
τρεις μήνες.
3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και του 
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1631
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 49 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49α
Exercise of the delegation

1. Η εξουσία έγκρισης πράξεων 
κατ΄εξουσιοδότηση κατά την έννοα των 
άρθρων 2(4), 9(2), 10(3), 11(5), 12(3), 13, 
16(4), 18(4), 19(4), 20(3), 21(4), 24(2), 
25(3), 28(2), 29(4), 31(3), 33(7), 37(2), 
37(3), 38(3), 38(4), 39(2), 39(3), 45(5), 
46(3), 47(4) και 53 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για μια 5ετία από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας Οδηγίας. Η 
Επιτροπή υποβάλλει, το αργότερο 12 
μήνες πριν από το τέλος αυτής της 
5ετίας, έκθεση για την ανανέωση των 
πράξεων κατ΄εξουσιοδότηση, που 
συνοδεύεται, εάν χρειαστεί, από 
νομοθετική πρόταση για την επέκταση 
της διάρκειας ισχύος των πράξεων 
κατ΄εξουσιοδότηση.
2. Μόλις εγκρίνει κάποια πράξη 
κατ΄εξουσιοδότηση, η Επιτροπή το 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
3. Η εξουσία έγκρισης πράξεων 
κατ΄εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
Επιτροπή με την επιφύλαη των 
προϋποθέσεων των άρθρων 49β και 49γ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1632
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 49 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49β
Ανάκληση πράξης κατ΄εξουσιοδότηση

1. Οι πράξεις κατ΄εξουσιοδότηση κατά 
την έννοια των άρθρων 2(4), 9(2), 10(3),  
11(5), 12(3), 13, 16(4), 18(4), 19(4),   
20(3), 21(4), 24(2), 25(3), 28(2), 29(4),  
31(3), 33(7), 37(2), 37(3), 38(3), 38(4),  
39(2), 39(3), 45(5), 46(3), 47(4) και  53
μπορούν να ανακληθούν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο.
2. Το όργανο που έχει εκκινήσει 
εσωτερική διαδικασία για τη λήψη 
απόφασης με σκοπό την ανάκληση 
πράξης κατ΄εξουσιοδότηση μεριμνά να 
ενημερώσει το έτερο όργανο και την 
Επτροπή δηλώνοντας ποιες πράξεις 
κατ΄εξουσιοδότηση ενδέχεται να 
ανακληθούν.
3. Η απόφαση ανάκλησης αναφέρει ρητά 
την πράξη κατ΄εξουσιοδότηση την οποία 
τερματίζει. Η απόφαση έχει άμεση ισχύ ή 
αναφέρει συγκεκριμένη μεταγενέστερη 
ημερομηνία. Η απόφαση δεν επηρεάζει 
την εγκυρότητα των ήδη εν ισχύι 
πράξεων κατ΄εξουσιοδότηση. Η απόφαση 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η χρονική περίοδος πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη για να ταιριάξει με τις διαδικασίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις περιόδους διακοπών. Πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
διατηρήσει το απόλυτο δικαίωμα να ψηφίζει για την ανάκληση των πράξεων 
κατ΄εξουσιοδότηση. Το προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν απαιτούνται γραπτές 
αιτιολογήσεις. Δεν είναι διαδικασία που να προβλέπει παραπομπή στο Δικαστήριο.

Τροπολογία 1633
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 49 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49γ
Προβολή αντίρρησης σε πράξεις 

κατ΄εξουσιοδότηση
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 
αντίρρηση σε πράξη κατ΄εξουσιοδότηση 
εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών από 
την ημέρα κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η διορία 
αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δυο 
μήνες. Η Επιτροπή δεν εγκρίνει πράξεις 
κατ΄εξουσιοδότηση σε περιόδους 
κοινοβουλευτικών διακοπών ή κατά τις 
δυο εβδομάδες που προηγούνται αυτών.
2. Εάν κατά την εκπνοή της διορίας 
αυτής ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ούτε και το Συμβούλιο έχουν προβάλει 
αντίρρηση σε μια πράξη 
κατ΄εξουσιοδότηση, αυτή δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ 
την οριζόμενη εκεί ημερομηνία.
3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλουν αντίρρηση σε 
πράξη κατ΄εξουσιοδότηση, αυτή δεν 
τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που προβάλλει 
αντίρρηση δηλώνει τους λόγους για τους 
οποίους αντιτίθεται στην πράξη 
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κατ΄εξουσιοδότηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Η χρονική περίοδος πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη για να ταιριάξει με τις διαδικασίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις περιόδους διακοπών.

Τροπολογία 1634
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την πάροδο διετίας από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
54, η Επιτροπή, βάσει δημόσιας 
διαβούλευσης και υπό το πρίσμα των 
συζητήσεων με τις αρμόδιες αρχές, 
επανεξετάζει την εφαρμογή και το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Στην εν 
λόγω επανεξέταση λαμβάνονται επίσης 
υπόψη οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, 
καθώς και οι συζητήσεις με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς.

1. Η Επιτροπή, βάσει δημόσιας 
διαβούλευσης και υπό το πρίσμα των 
συζητήσεων με τις αρμόδιες αρχές, 
επανεξετάζει μέχρι τις ...* την εφαρμογή 
και το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας και αξιολογεί την επίπτωση που 
έχει:

(α) ως προς τη διαθεσιμότητα 
επενδυτικών κεφαλαίων για εταιρίες 
εγκατεστημένες στην Ένωση, και 
ειδικότερα για καινοτόμες επιχειρήσεις·
(β) ως προς το επίπεδο των επενδύσεων 
της Ένωσης σε δικαιοδοσίες τρίτων 
χωρών και ειδικότερα αναπτυσσόμενων 
χωρών·
(γ) ως προς την απόδοση των επενδύσεων 
των συνταξιοδοτικών ταμείων που 
εδρεύουν ή λειτουργούν μέσα στην 
Ένωση, με ιδιαίτερη προσοχή στο 
πλαίσιο των δημογραφικών τάσεων εντός 
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της Ένωσης·
Υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, 
συνοδευόμενη από κατάλληλες 
προτάσεις.

2. Η Επιτροπή, σε συνεννόηση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, αξιολογεί κατά πόσον, υπό το 
φως των εξελίξεων στην αγορά και των 
πληροφοριών που έχουν συλλεγεί βάσει 
της παραγράφου 1 και σε συνάρτηση 
τόσο με την προστασία των 
καταναλωτών όσο και με την 
ανταγωνιστικότητα, υπάρχει όντως 
ανάγκη τροποποίησης της παρούσας 
Οδηγίας. Εάν υφίσταται τέτοια ανάγκη, η 
Επιτροπή οφείλει, μέχρι τις ...*, να 
υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
 * ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: τρία 
έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρει το 
άρθρο 54.

Or. en

Τροπολογία 1635
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την πάροδο διετίας από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
54, η Επιτροπή, βάσει δημόσιας 
διαβούλευσης και υπό το πρίσμα των 
συζητήσεων με τις αρμόδιες αρχές, 
επανεξετάζει την εφαρμογή και το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Στην εν 
λόγω επανεξέταση λαμβάνονται επίσης 
υπόψη οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, 
καθώς και οι συζητήσεις με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς.

Η Επιτροπή, μέχρι τις ...*, βάσει δημόσιας 
διαβούλευσης που θα λαμβάνει υπόψη τα 
εθνικά φορολογικά συστήματα και υπό το 
πρίσμα των συζητήσεων με τις αρμόδιες 
αρχές, επανεξετάζει την εφαρμογή και το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
Στην εν λόγω επανεξέταση λαμβάνονται 
επίσης υπόψη οι εξελίξεις σε διεθνές 
επίπεδο, καθώς και οι συζητήσεις με τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

 * ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: δυο 
έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρει το 
άρθρο 54.

Or. en
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Τροπολογία 1636
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, μέχρι τις ...*, οφείλει να 
υποβάλει προτάσει για την αναθεώρηση 
της παρούσας Οδηγίας ώστε να 
θεσπιστούν κριτήρια ισοδυναμίας με τις 
τρίτες χώρες. Η Επιτροπή οφείλει να 
αξιολογήσει υπό ποιες προϋποθέσεις ένας 
ΔΟΕΕ εγκατεστημένος στην Ένωση 
επιτρέπεται να εμπορεύεται σε ολόκληρη 
την Ένωση μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ 
εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα, σύμφωνα 
με διαδικασίες κοινοποίησης. 
Επιπροσθέτως, η Επιτροπή οφείλει να 
αξιολογήσει υπό ποιες προϋποθέσεις ένας 
ΔΟΕΕ εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα 
δύναται να εμπορεύεται μερίδια ή 
μετοχές ενός ΟΕΕ με επαγγελματίες 
επενδυτές εντός της Ένωσης.
Η Επιτροπή οφείλει να επιδιώξει να 
θεσπίσει μια ισοδυναμία με τις τρίτες 
χώρες. Οι προϋποθέσεις ισοδυναμίας 
πρέπει να περιλαμβάνουν την κανονιστική 
και εποπτική ισοδυναμία, την 
αμοιβαιότητα ως προς την πρόσβαση 
στις αγορές, και μια συμφωνία περί 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ και της αρμόδιας 
αρχής της τρίτης χώρας.
 * ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: πέντε 
έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρει το 
άρθρο 54.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τυχόν ισοδυναμίες πρέπει να επαναξιολογηθούν μετά από μια  πενταετία. Θα μπορέσουν έτσι 
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να συνεκτιμηθούν οι παγκόσμιες εξελίξεις και θα υπάρξει χρονικό περιθώριο για την 
αξιολόγηση της λειτουργίας της παρούσας Οδηγίας.

Τροπολογία 1637
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 50 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προτού αξιολογήσει την εφαρμογή και το 
πεδίο της παρούσας Οδηγίας, η Επιτροπή 
οφείλει να υποβάλλει προτάσεις για την 
τροποποίηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ 
και 2006/49/ΕΚ, ώστε να διασφαλιστεί το 
κατάλληλο επίπεδο κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για όσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς έχουν 
δοσοληψίες με ΟΕΕ, σε συνάρτηση με το 
βαθμό κινδύνου, τη γενικότερη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις 
πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 1638
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
στην Κοινότητα πριν από [την 
ημερομηνία για τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο] 
θεσπίζουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία 
και υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση 
αδείας το αργότερο εντός ενός έτους από 
την προθεσμία για τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας.

Οι ΔΟΕΕ που ήδη πριν από ...* έχουν 
άδεια στο κράτος μέλος καταγωγής τους 
να παρέχουν διαχειριστικές υπηρεσίες και 
όλοι οι ΟΕΕ τους οποίους αυτοί 
διαχειρίζονται, λογίζονται ως διαθέτοντες 
άδεια για τους σκοπούς της παρούσας 
Οδηγίας. Η άδεια αυτή είναι έγκυρη για 
τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας εάν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
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(α) η νομοθεσία του κράτους μέλους όπου 
ο ΔΟΕΕ έχει άδεια ορίζει πως ο ΔΟΕΕ 
πρέπει να πληροί προϋποθέσεις σχετικές 
με τη διεξαγωγή των συναλλαγών, τις 
συγκρούσεις συμφερόντων και τους 
διαχειριστικούς κινδύνους, και
(β) ο ΔΟΕΕ έχει βεβαιώσει πριν από τις 
...* την αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής ότι είναι σε θέση να 
πληροί όλες τις ισχύουσες δυνάμει της 
παρούσας Οδηγίας προϋποθέσεις.
 * ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: 
εκείνη την οποία αναφέρει το άρθρο 54.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΔΟΕΕ που διαθέτουν ήδη άδεια στο κράτος μέλος καταγωγής τους πρέπει να θεωρούνται ως 
διαθέτοντες άδεια και δυνάμει της παρούσας Οδηγίας, εφόσον πληρούν ορισμένες 
προϋποθέσεις

Τροπολογία 1639
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι δραστηριοποιούνται
στην Κοινότητα πριν από [την ημερομηνία 
για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο] θεσπίζουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με 
την παρούσα οδηγία και υποβάλλουν 
αίτηση για χορήγηση αδείας το αργότερο 
εντός ενός έτους από την προθεσμία για 
τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας.

Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι
στην Κοινότητα πριν από τις ...* θεσπίζουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία και 
υποβάλλουν στο κράτος μέλος καταγωγής 
τους αίτηση για χορήγηση αδείας το 
αργότερο μέχρι τις  ...**. Οι ΔΟΕΕ δεν θα 
κληθούν να συμμορφωθούν με την 
παρούσα Οδηγία ή να υποβάλουν αίτηση 
για χορήγηση άδειας για να παρέχουν 
διαχειριστικές υπηρεσίες για ΟΕΕ 
εγκατασταθέντες πριν από τις ... *

 * ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: 
εκείνη την οποία αναφέρει το άρθρο 54.
 * ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: τρία 
έτη από την ημερομηνία που αναφέρει το 
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άρθρο 54.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει στην Οδηγία να εισαχθεί ένα κεκτημένο δικαίωμα («πατρογονικό δικαίωμα») και να 
προβλεφθεί για τους ΔΟΕΕ και ειδικότερα για τους επενδυτές τους επαρκής χρόνος 
προσαρμογής στα νέα μέτρα, ειδικά όταν αυτά αφορούν επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού ή 
κλειστού τύπου.

Τροπολογία 1640
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι δραστηριοποιούνται
στην Κοινότητα πριν από [την ημερομηνία 
για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο] θεσπίζουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με 
την παρούσα οδηγία και υποβάλλουν 
αίτηση για χορήγηση αδείας το αργότερο 
εντός ενός έτους από την προθεσμία για 
τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας.

Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι 
στην Κοινότητα πριν από τις ...* θεσπίζουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία και 
υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση αδείας 
το αργότερο μέχρι τις ...**. Οι ΔΟΕΕ δεν 
θα κληθούν να συμμορφωθούν με την 
παρούσα Οδηγία ή να υποβάλουν αίτηση 
για χορήγηση άδειας για να παρέχουν 
διαχειριστικές υπηρεσίες για ΟΕΕ 
εγκατασταθέντες πριν από τις ... *.

 * ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: 
εκείνη την οποία αναφέρει το άρθρο 54.
 * ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: τρία 
έτη από την ημερομηνία που αναφέρει το 
άρθρο 54.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει στην Οδηγία να εισαχθεί ένα κεκτημένο δικαίωμα («πατρογονικό δικαίωμα») και να 
προβλεφθεί για τους ΔΟΕΕ και ειδικότερα για τους επενδυτές τους επαρκής χρόνος 
προσαρμογής στα νέα μέτρα, ειδικά επειδή αυτά αφορούν επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού ή 
κλειστού τύπου.



AM\805044EL.doc 161/194 PE439.135v01-00

EL

Τροπολογία 1641
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
στην Κοινότητα πριν από [την ημερομηνία 
για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο] θεσπίζουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με 
την παρούσα οδηγία και υποβάλλουν 
αίτηση για χορήγηση αδείας το αργότερο 
εντός ενός έτους από την προθεσμία για 
τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας.

Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
στην Κοινότητα πριν από τις ...* θεσπίζουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία και 
υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση αδείας 
το αργότερο μέχρι τις **. Σε περίπτωση 
που νέα μερίδια ή μετοχές ενός 
συγκεκριμένου ΟΕΕ δεν έχουν εκδοθεί ή 
αγοραπωληθεί μετά τις ... * η απαίτηση 
αυτή δεν ισχύει ως προς τη διαχείριση 
του συγκεκριμένου ΟΕΕ.
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: εκείνη 
την οποία αναφέρει το άρθρο 54.
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: ένα 
έτος από την ημερομηνία που αναφέρει το 
άρθρο 54.

Or. en

Τροπολογία 1642
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι δραστηριοποιούνται
στην Κοινότητα πριν από [την ημερομηνία 
για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο] θεσπίζουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με 
την παρούσα οδηγία και υποβάλλουν 
αίτηση για χορήγηση αδείας το αργότερο 
εντός ενός έτους από την προθεσμία για τη 

1. Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στην Κοινότητα πριν από 
τις ...* θεσπίζουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για τη συμμόρφωση με την παρούσα 
οδηγία και υποβάλλουν αίτηση για 
χορήγηση αδείας το αργότερο μέχρι τις 
...**.

* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: εκείνη 
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μεταφορά της παρούσας οδηγίας. την οποία αναφέρει το άρθρο 54.
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: τρία 
έτη από την ημερομηνία που αναφέρει το 
άρθρο 54.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει στην Οδηγία να εισαχθεί ένα κεκτημένο δικαίωμα («πατρογονικό δικαίωμα») και να 
προβλεφθεί για τους ΔΟΕΕ και ειδικότερα για τους επενδυτές τους επαρκής χρόνος 
προσαρμογής στα νέα μέτρα, ειδικά επειδή αυτά αφορούν επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού ή 
κλειστού τύπου.

Τροπολογία 1643
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
στην Κοινότητα πριν από [την ημερομηνία 
για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο] θεσπίζουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με 
την παρούσα οδηγία και υποβάλλουν 
αίτηση για χορήγηση αδείας το αργότερο 
εντός ενός έτους από την προθεσμία για 
τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας.

Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
στην Κοινότητα πριν από τις ...* θεσπίζουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία και 
υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση αδείας 
το αργότερο μέχρι τις ...**.

* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: εκείνη 
την οποία αναφέρει το άρθρο 54.
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: δυο 
έτη από την ημερομηνία που αναφέρει το 
άρθρο 54.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία του ενός έτους είναι πολύ μικρή και πρέπει να επιμηκυνθεί σε δυο έτη για 
πρακτικούς λόγους.
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Τροπολογία 1644
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
στην Κοινότητα πριν από [την ημερομηνία 
για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο] θεσπίζουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με 
την παρούσα οδηγία και υποβάλλουν 
αίτηση για χορήγηση αδείας το αργότερο 
εντός ενός έτους από την προθεσμία για 
τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας.

Οι ΟΕΕ και οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στην Κοινότητα πριν 
από τις ...* θεσπίζουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για τη συμμόρφωση με την παρούσα 
οδηγία και υποβάλλουν αίτηση για 
χορήγηση αδείας το αργότερο μέχρι τις 
...**.

* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: εκείνη 
την οποία αναφέρει το άρθρο 54.
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: ένα 
έτος από την ημερομηνία που αναφέρει το 
άρθρο 54.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτές πρέπει να διαθέτουν αρκετό χρόνο για να συμμορφωθούν προς τις νέες απαιτήσεις 
που περιέχει η Οδηγία, ώστε να μην υποχρεωθούν να πωλήσουν τα ενεργητικά τους υπό 
δυσμενείς όρους.

Τροπολογία 1645
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να υποβάλει αίτηση 
αδειοδότησης δυνάμει της παρούσας 
Οδηγίας με σκοπό να εμπορεύεται εντός 
της Ένωσης κατά την έννοια της 
παρούσας Οδηγίας έναν ΟΕΕ που 
εγκαταστάθηκε πριν από τις ...*, υπό τον 
όρο ότι θα παρέχει στις μεν αρμόδιες 
αρχές τις πληροφορίες που προβλέπουν 
τα άρθρα 31 και 33, στους δε επενδυτές 
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τις πληροφορίες που προβλέπει το 
άρθρο20.
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: εκείνη 
την οποία αναφέρει το άρθρο 54.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει στην Οδηγία να εισαχθεί ένα κεκτημένο δικαίωμα («πατρογονικό δικαίωμα») και να 
προβλεφθεί για τους ΔΟΕΕ και ειδικότερα για τους επενδυτές τους επαρκής χρόνος 
προσαρμογής στα νέα μέτρα, ειδικά όταν αυτά αφορούν επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού ή 
κλειστού τύπου.

Τροπολογία 1646
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να συνεχίσει να 
διαχειρίζεται είτε χωρίς άδεια είτε, εάν 
διαθέτει άδεια, χωρίς την υποχρέωση να 
πληροί τις διατάξεις της παρούσας 
Οδηγίας, όσους ΟΕΕ εγκαταστάθηκαν 
πριν από τις ...*, υπό τον όρο ότι μετά τις 
...* δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές ούτε 
και θα δημιουργηθούν άλλες νέες 
συμμετχοές σε τέτοιους ΟΕΕ που 
αγοράζονται και πωλούνται εντός της 
Ένωσης.
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: εκείνη 
την οποία αναφέρει το άρθρο 54.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει στην Οδηγία να εισαχθεί ένα κεκτημένο δικαίωμα («πατρογονικό δικαίωμα») και να 
προβλεφθεί για τους ΔΟΕΕ και ειδικότερα για τους επενδυτές τους επαρκής χρόνος
προσαρμογής στα νέα μέτρα, ειδικά επειδή αυτά αφορούν επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού ή 
κλειστού τύπου.
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Τροπολογία 1647
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν μέχρι τις ...* ένας ΔΟΕΕ 
διαχειρίζεται έναν ΟΕΕ κλειστού ή 
ανοικτού τύπου με ενεργοποιημένο 
αποκλεισμό, χωρίς να προβαίνει σε 
κεφαλαιακές δεσμεύσεις μετά τις ...**, 
δύναται να συνεχίσει να διαχειρίζεται 
αυτόν τον ΟΕΕ χωρίς άδεια δυνάμει της 
παρούσας Οδηγίας μέχρι τις ...***.
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία:
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας Οδηγίας.
** ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία:
τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας Οδηγίας.
*** ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: 20 
έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
Οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα, η πρόταση Οδηγίας για τους ΔΟΕΕ περιλαμβάνει μόνο μια διασυνοριακή διάταξη περί 
των ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ήδη υφισταμένους ΟΕΕ (γνωστό και ως κεκτημένο ή 
«πατρογονικό» δικαίωμα=‘grandfathering’). Η διάταξη αυτή έχει πολύ περιορισμένο πεδίο. Οι 
επενδυτές θα αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλο κόστος και ενδεχομένως απώλειες εάν αναγκαστούν 
να αποσύρονται γρήγορα από τους ΟΕΕ που δεν δίνουν πλέον δικαιώματα. Η τρέχουσα διάταξη 
περί «πατρογονικού δικαιώματος» ισχύει μόνο για κάποια επενδυτικά κεφάλαια κλειστού 
τύπου. Όμως, και στα επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού ή ημι-ανοικτού τύπου μπορούν να 
παρουσιαστούν προβλήματα εάν μια μεγάλη ομάδα θεσμικών επενδυτών υποχρεωθεί να 
πουλήσει στην αγορά επειδή ο ΟΕΕ στον οποίο επένδυσε δεν μπορεί άλλο ο ΔΟΕΕ τους να τον 
αγοραπωλήσει και/ή να τον διαχειριστεί λόγω της Οδηγίας περί ΔΟΕΕ. Προτείνεται συνεπώς –
ως ελάχιστο- να περιληφθεί μια διάταξη που θα ορίζει ότι οι επενδύσεις σε μη ευρωπαϊκό ΟΕΕ 
ενός μη ευρωπαϊκού ΔΟΕΕ τη στιγμή της έναρξης ισχύος της Οδηγίας περί ΔΟΕΕ θεωρούνται 
ότι έγιναν με πρωτοβουλία του θεσμικού επενδυτή και μπορούν συνεπώς να συνεχιστούν.



PE439.135v01-00 166/194 AM\805044EL.doc

EL

Τροπολογία 1648
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 31 έως 33 της παρούσας 
Οδηγίας δεν ισχύουν για την εμπορία 
μετοχών ή μονάδων όσων ΟΕΕ 
αποτελούν αυτή τη στιγμή αντικείμενο 
δημόσιας προσφοράς βάσει φυλλαδίου 
που καταρτίσθηκε και εκδόθηκε 
σύμφωνα με την Οδηγία 2003/71/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει στην Οδηγία να εισαχθεί ένα κεκτημένο δικαίωμα («πατρογονικό δικαίωμα») και να 
προβλεφθεί για τους ΔΟΕΕ και ειδικότερα για τους επενδυτές τους επαρκής χρόνος 
προσαρμογής στα νέα μέτρα, ειδικά επειδή αυτά αφορούν επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού ή 
κλειστού τύπου.

Τροπολογία 1649
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εγκατεστημένοι στην Ένωση 
επαγγελματίες επενδυτές που στις ...* 
έχουν επενδύσει σε ΟΕΕ εγκατεστημένο 
σε τρίτη χώρα, δύνανται να συνεχίσουν 
την επένδυσή τους σε αυτό τον ΟΕΕ εάν 
η επένδυση θεωρηθεί ότι έγινε με 
πρωτοβουλία του επαγγελματία επενδυτή.
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία:
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας Οδηγίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σήμερα, η πρόταση Οδηγίας για τους ΔΟΕΕ περιλαμβάνει μόνο μια διασυνοριακή διάταξη περί 
των ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ήδη υφισταμένους ΟΕΕ (γνωστό και ως κεκτημένο ή 
«πατρογονικό» δικαίωμα=‘grandfathering’). Η διάταξη αυτή έχει πολύ περιορισμένο πεδίο. Οι 
επενδυτές θα αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλο κόστος και ενδεχομένως απώλειες εάν αναγκαστούν 
να αποσύρονται γρήγορα από τους ΟΕΕ που δεν δίνουν πλέον δικαιώματα. Η τρέχουσα διάταξη 
περί «πατρογονικού δικαιώματος» ισχύει μόνο για κάποια επενδυτικά κεφάλαια κλειστού 
τύπου. Όμως, και στα επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού ή ημι-ανοικτού τύπου μπορούν να 
παρουσιαστούν προβλήματα εάν μια μεγάλη ομάδα θεσμικών επενδυτών υποχρεωθεί να 
πουλήσει στην αγορά επειδή ο ΟΕΕ στον οποίο επένδυσε δεν μπορεί άλλο ο ΔΟΕΕ τους να τον 
αγοραπωλήσει και/ή να τον διαχειριστεί λόγω της Οδηγίας περί ΔΟΕΕ. Προτείνεται συνεπώς –
ως ελάχιστο- να περιληφθεί μια διάταξη που θα ορίζει ότι οι επενδύσεις σε μη ευρωπαϊκό ΟΕΕ 
ενός μη ευρωπαϊκού ΔΟΕΕ τη στιγμή της έναρξης ισχύος της Οδηγίας περί ΔΟΕΕ θεωρούνται 
ότι έγιναν με πρωτοβουλία του θεσμικού επενδυτή και μπορούν συνεπώς να συνεχιστούν.

Τροπολογία 1650
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 35 της 
παρούσας Οδηγίας περιορισμοί στην 
επενδυτική πολιτική έχουν άμεση ισχύ για 
τις νέες επενδύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτές πρέπει να διαθέτουν αρκετό χρόνο για να συμμορφωθούν προς τις νέες απαιτήσεις 
που περιέχει η Οδηγία, ώστε να μην υποχρεωθούν να πωλήσουν τα ενεργητικά τους υπό 
δυσμενείς όρους.
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Τροπολογία 1651
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για επενδύσεις πραγματοποιηθείσες πριν 
από τις ...* σε μη αδειοδοτημένους ΟΕΕ 
ανοικτού τύπου, οι επενδυτές διαθέτουν 
διορία τριών ετών για να συμμορφωθούν 
προς την παρούσα Οδηγία.
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: εκείνη 
την οποία αναφέρει το άρθρο 54.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτές πρέπει να διαθέτουν αρκετό χρόνο για να συμμορφωθούν προς τις νέες απαιτήσεις 
που περιέχει η Οδηγία, ώστε να μην υποχρεωθούν να πωλήσουν τα ενεργητικά τους υπό 
δυσμενείς όρους.

Τροπολογία 1652
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις πραγματοποιηθείσες πριν από τις 
...* επενδύσεις σε μη αδειοδοτημένους 
ΟΕΕ κλειστού τύπου, οι περί επενδυτικής 
πολιτικής απαιτήσεις της παρούσας 
Οδηγίας δεν ισχύουν για τους επενδυτές 
για όσο διάστημα ο μη αδειοδοτημένος 
ΟΕΕ δεν επανεξαγοράζει μετοχές ή 
μερίδια.
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: εκείνη 
την οποία αναφέρει το άρθρο 54.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι επενδυτές πρέπει να διαθέτουν αρκετό χρόνο για να συμμορφωθούν προς τις νέες απαιτήσεις 
που περιέχει η Οδηγία, ώστε να μην υποχρεωθούν να πωλήσουν τα ενεργητικά τους υπό 
δυσμενείς όρους.

Τροπολογία 1653
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 51 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 51α
Μικροχρηματοδότηση των ΟΕΕ

Για την ανάπτυξη ενός σωστού 
κανονιστικού πλαισίου για την κλάση των 
επενδυτικών κεφαλαίων 
μικροχρηματοδότησης, βάσει της αρχής 
της αναλογικότητας, η Επιτροπή 
προτείνει ειδικό κανονιστικό πλαίσιο για 
τα επενδυτικά κεφάλαια 
μικροχρηματοδότησης, π.χ. 
συμπεριλαμβάνοντάς τα στην 
τροποποίηση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν της αρχής της αναλογικότητας, πρέπει να υπάρχει ένας κανονισμός προσαρμοσμένος στις 
ιδιαιτερότητες ορισμένων τύπων επενδυτικών κεφαλαίων σαν τα επενδυτικά κεφάλαια 
μικροχρηματοδότησης, χωρίς εντούτοις να τα εξαιρεί από το πεδίο της παρούσας Οδηγίας. Το 
θέμα πρέπει να καλυφθεί με την αναμενόμενη 5η Οδηγία περί UCITS (ΟΣΕΚΑ).

Τροπολογία 1654
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 52
Οδηγία 2004/39/ΕΚ

Άρθρο 19 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 52 διαγράφεται
Τροποποίηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ

Στο άρθρο 19 παράγραφος 6 της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ προστίθεται η ακόλουθη 
περίπτωση:
«- η υπηρεσία δεν σχετίζεται με ΟΕΕ 
κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο α) 
της [οδηγίας xx/xx/ΕΚ»].

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο χαρακτηρισμός ενός ΟΕΕ ως περίπλοκου ή μη περίπλοκου χρηματοπιστωτικού μέσου πρέπει 
να συνεχίσει να προϋποθέτει την εφαρμγή του κριτηρίου του άρθρου 38 της Οδηγίας περί 
χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID).

Τροπολογία 1655
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 53
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 50α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 53 διαγράφεται
Τροποποίηση της οδηγίας 2009/…/ΕΚ

Η οδηγία 2009/XX/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:
Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 
50α:
«Προκειμένου να διασφαλιστεί 
διατομεακή συνέπεια και να καταργηθεί η 
απόκλιση συμφερόντων μεταξύ εταιρειών 
που «επανασυσκευάζουν» δάνεια σε 
διαπραγματεύσιμους τίτλους και άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα (μεταβιβάζοντα 
ιδρύματα) και ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε 
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αυτούς τους τίτλους ή αυτά τα άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, η Επιτροπή 
θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα για τον 
καθορισμό των απαιτήσεων στους 
ακόλουθους τομείς:
(α) τις απαιτήσεις στις οποίες χρειάζεται 
να ανταποκρίνεται το μεταβιβάζον 
ίδρυμα προκειμένου να επιτρέπεται σε 
έναν ΟΣΕΚΑ να επενδύει σε τίτλους ή 
άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα αυτού του 
τύπου που εκδίδονται μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2011, συμπεριλαμβανομένων 
των απαιτήσεων που εξασφαλίζουν ότι το 
μεταβιβάζον ίδρυμα διατηρεί καθαρή 
οικονομική συμμετοχή όχι κατώτερη του 
5%·
(β) τις ποιοτικές απαιτήσεις που πρέπει 
να πληρούν οι ΟΣΕΚΑ που επενδύουν 
στους εν λόγω τίτλους ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα.
Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση της 
παρούσας οδηγίας δια της 
συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 107 
παράγραφος 2.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτού του τμήματος απαιτεί τροποποίηση πολλών άλλων άρθρων της Οδηγίας 
περί UCITS (ΟΣΕΚΑ) προκειμένου να περιληφθούν οι «πράξεις κατ΄εξουσιοδότηση». Η 
παρούσα δεν είναι η ενδεδειγμένη θέση για να προτείνουμε τόσο σημαντικές τροποποιήσεις. 
Αντιθέτως, θα πρέπει να προβεί η Επιτροπή σε μια επανεξέταση των οικείων αποσπασμάτων 
της Οδηγίας περί UCITS (ΟΣΕΚΑ).

Τροπολογία 1656
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 53
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 50α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 53 διαγράφεται
Τροποποίηση της οδηγίας 2009/…/ΕΚ

Η οδηγία 2009/XX/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:
Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 
50α:
«Προκειμένου να διασφαλιστεί 
διατομεακή συνέπεια και να καταργηθεί η 
απόκλιση συμφερόντων μεταξύ εταιρειών 
που «επανασυσκευάζουν» δάνεια σε 
διαπραγματεύσιμους τίτλους και άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα (μεταβιβάζοντα 
ιδρύματα) και ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε 
αυτούς τους τίτλους ή αυτά τα άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, η Επιτροπή 
θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα για τον 
καθορισμό των απαιτήσεων στους 
ακόλουθους τομείς:
(α) τις απαιτήσεις στις οποίες χρειάζεται 
να ανταποκρίνεται το μεταβιβάζον 
ίδρυμα προκειμένου να επιτρέπεται σε 
έναν ΟΣΕΚΑ να επενδύει σε τίτλους ή 
άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα αυτού του 
τύπου που εκδίδονται μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2011, συμπεριλαμβανομένων 
των απαιτήσεων που εξασφαλίζουν ότι το 
μεταβιβάζον ίδρυμα διατηρεί καθαρή 
οικονομική συμμετοχή όχι κατώτερη του 
5%·
(β) τις ποιοτικές απαιτήσεις που πρέπει 
να πληρούν οι ΟΣΕΚΑ που επενδύουν 
στους εν λόγω τίτλους ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα.
Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση της 
παρούσας οδηγίας δια της 
συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 107 
παράγραφος 2.»

Or. en
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Τροπολογία 1657
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 53
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 50α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2009/XX/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:

Η οδηγία 2009/65/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 
50α:

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 
50α:

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

«Προκειμένου να διασφαλιστεί 
διατομεακή συνέπεια και να καταργηθεί η 
απόκλιση συμφερόντων μεταξύ των 
μεταβιβαζόντων δρυμάτων κατά την 
έννοια του άρθρου 4(41) της Οδηγίας 
2006/48/ΕΚ και των ΟΣΕΚΑ που 
επενδύουν σε αυτούς τους τίτλους ή αυτά 
τα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, η 
Επιτροπή θεσπίζει πράξεις 
κατ΄εξουσιοδότηση για τον καθορισμό 
των απαιτήσεων στους ακόλουθους τομείς:

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

(α) τις απαιτήσεις στις οποίες χρειάζεται 
να ανταποκρίνεται το μεταβιβάζον ίδρυμα 
προκειμένου να επιτρέπεται σε έναν 
ΟΣΕΚΑ να επενδύει σε τίτλους ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα αυτού του τύπου 
που εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου 
2011, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων ότι το μεταβιβάζον ίδρυμα :

(i) διατηρεί καθαρή οικονομική συμμετοχή 
όχι κατώτερη του 5% σε κάθε τέτοια 
έκδοση τίτλων, και 
(ii) παρουσιάζει στο φυλλάδιο ή σε άλλα 
έγγραφα επεξηγηματικά της έκδοσης των 
τίτλων, ότι έχει και θα διατηρήσει αυτή 
τη συμμετοχή  (παρουσίαση του 
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μεταβιβάζοντος ιδρύματος) , και
(β) τις ποιοτικές απαιτήσεις που πρέπει να 
πληρούν οι ΟΣΕΚΑ που επενδύουν στους 
εν λόγω τίτλους ή άλλα χρηματοπιστωτικά 
μέσα.

(β) τις ποιοτικές απαιτήσεις που πρέπει να 
πληρούν οι ΟΣΕΚΑ που επενδύουν στους 
εν λόγω τίτλους ή άλλα χρηματοπιστωτικά 
μέσα.

Ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να εμπιστευθεί την 
παρουσίαση του μεταβιβάζοντος 
ιδρύματος για ολόκληρη την ύπαρξη 
αυτών των τίτλων όταν αποφασίζει κατά 
πόσον θα επενδύσει ή όχι σε αυτούς τους 
τίτλους.

Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση της 
παρούσας οδηγίας δια της συμπληρώσεώς 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 
2.»

Οι εν λόγω πράξεις, οι οποίες έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση της 
παρούσας οδηγίας δια της συμπληρώσεώς 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα 
49α, 49β και 49γ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση ΟΣΕΚΑ (UCITS) και ΔΟΕΕ (ΑIFMD). Δεν πρέπει να απαιτείται από τους 
επενδυτές να φροντίζουν ώστε ο εκδότης/μεταβιβάζον ίδρυμα να διατηρεί καθαρή οικονομική 
συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο, αφού η υποχρέωση αυτή μπορεί να επιβληθεί απ΄ευθείας στους 
εκδότες/μεταβιβάζοντα ιδρύματα. Πρέπει ο ΟΕΕ να δικαιούται να εμπιστευθεί τις παρουσιάσεις 
του εκδότη/μεταβιβάζοντος ιδρύματος για την ύπαρξη αυτών των τίτλων.

Τροπολογία 1658
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 53
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 50 α – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Προκειμένου να διασφαλιστεί 
διατομεακή συνέπεια και να καταργηθεί η 
απόκλιση συμφερόντων μεταξύ εταιρειών 
που «επανασυσκευάζουν» δάνεια σε 
διαπραγματεύσιμους τίτλους και άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα (μεταβιβάζοντα 
ιδρύματα) και ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε 

«Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε λογικό 
μέτρο προκειμένου να διασφαλιστεί 
διατομεακή συνέπεια και να καταργηθεί η 
απόκλιση συμφερόντων μεταξύ εταιρειών 
που «επανασυσκευάζουν» δάνεια σε 
μεταβιβάσιμους τίτλους και άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα (μεταβιβάζοντα 
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αυτούς τους τίτλους ή αυτά τα άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, η Επιτροπή
θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα για τον 
καθορισμό των απαιτήσεων στους 
ακόλουθους τομείς:

ιδρύματα) και ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε 
αυτούς τους τίτλους ή αυτά τα άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα. Η Επιτροπή 
θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα για τον 
καθορισμό των απαιτήσεων στους 
ακόλουθους τομείς:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση ΟΣΕΚΑ (UCITS) και ΔΟΕΕ (ΑIFMD). Δεν πρέπει να απαιτείται από τους 
επενδυτές να φροντίζουν ώστε ο εκδότης/μεταβιβάζον ίδρυμα να διατηρεί καθαρή οικονομική 
συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο, αφού η υποχρέωση αυτή μπορεί να επιβληθεί απ΄ευθείας στους 
εκδότες/μεταβιβάζοντα ιδρύματα. Πρέπει ο ΟΕΕ να δικαιούται να εμπιστευθεί τις παρουσιάσεις 
του εκδότη/μεταβιβάζοντος ιδρύματος για την ύπαρξη αυτών των τίτλων.

Τροπολογία 1659
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 53 α (νέο)
Οδηγία 2003/6/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημεία 7 α και 7 β (νέα) και Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35α
Τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ

Η από 28 Ιανουαρίου 2003 Οδηγία 
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τις πράξεις 
προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές 
πληροφορίες και για τις πράξεις 
χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση 
αγοράς) τροποποιείται ως εξής:
1. οι ακόλουθες παράγραφοι προστίθενται 
στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1:
"7a. Ως «ακάλυπτη πώληση» ( «Short 
sale», «σορτάρισμα») νοείται η πώληση 
τίτλων των οποίων την κυριότητα ο 
πωλητής δεν έχει, και οποιαδήποτε 
πώληση που ολοκληρώνεται με την 
παράδοση τίτλων που δόθηκαν δανεικοί 
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στον πωλητή ή για λογαριασμό του.
7β. Ως «ακάλυπτη πώληση χωρίς 
δανεισμό» («Naked short sale», «γυμνό 
σορτάρισμα») νοείται η ακάλυπτη 
πώληση (σορτάρισμα) τίτλων χωρίς ο 
πωλητής να έχει δανεισθεί ή να έχει 
συνάψει συμφωνία δανεισμού πριν ή 
κατά τη στιγμή της έκδοσης της εντολής 
πώλησης για τους τίτλους που οφείλει να 
παραδώσει στον αγοραστή»·
2. Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:

"Άρθρο 5a
Για την κανονιστική ρύθμιση των 
ακάλυπτων πωλήσεων (σορτάρισμα) και 
την απαγόρευση των ακάλυπτων 
πωλήσεων χωρίς δανεισμό (γυμνό 
σορτάρισμα) μετοχικών τίτλων, 
συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που 
παρέχουν πρόσβαση στις μετοχές ενός 
εκδότη, η Επιτροπή εγκρίνει πράξεις 
κατ΄εξουσιοδότηση που ορίζουν τις 
απαιτήσεις στους εξής τομείς:
(α) υποχρεωτική αναφορά των 
ακάλυπτων πωλήσεων από τους 
συμμετέχοντες των αγορών προς τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής, της σημαντικότερης από 
άποψη ρευστότητας αγοράς και τους 
κράτους σύστασης του εκδότη, όταν 
ξεπερνιούνται συγκεκριμένα όρια 
συμμετοχής, και δημοσιοποίηση της 
αναφοράς όταν ξεπερνιούνται 
συγκεκριμένα όρια συμμετοχής,
(β) σήμανση εντολών από τους 
χρηματοπιστωτικούς μεσάζοντες, ώστε 
να ξεχωρίζουν οι ακάλυπτες πωλήσεις 
από τις άλλες πωλήσεις·
(γ) υποβολή αποδεικτικών από τους 
συμμετέχοντες των αγορών που να 
εμφαίνουν ότι, πριν από την διενέργεια 
μιας ακάλυπτης πώλησης ή την ανάληψη 
σχετικής δέσμευσης, είχαν ήδη δανεισθεί 
τις μετοχές ή είχαν ήδη συνάψει σχετική 
συμφωνία·
(δ) απαίτηση να παραδίδουν οι 
συμμετέχοντες των αγορών τις μετοχές 
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που πώλησαν εντός τριημέρου από την 
ημέρα πώλησης και να αγοράζουν τις 
πωληθείσες μετοχές εάν δεν είναι σε θέση 
να τις παραδώσουν εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας·
(ε) ανάθεση των ενδεδειγμένων εξουσιών 
στις αρμόδιες αρχές, ώστε να επιβάλλουν 
κυρώσεις σε όσους αδυνατούν να 
τηρήσουν τα ως άνω στιχεία (α) έως (δ)·
(στ) ανάθεση των ενδεδειγμένων 
εξουσιών στις αρμόδιες αρχές, ώστε να
απαγορεύουν κατ΄εξαίρεση τη δημιουργία 
ή αύξηση μιας καθαρής ακάλυπτης θέσης 
σε μετοχικό τίτλο του οποίου η τιμή έπεσε 
σημαντικά·
(ζ) απαίτηση να πραγματοποιούν οι 
αρμόδιες αρχές διαβουλεύσεις μέσω της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών (ESMA) προτού κατ΄εξαίρεση 
απαγορεύσουν τη δημιουργία ή αύξηση 
μιας καθαρής ακάλυπτης θέσης σε 
μετοχικό τίτλο σε συγκεκριμένο τμήμα 
κεφαλαιαγοράς ή σε όλες τις 
κεφαλαιαγορές σε περίπτωση σημαντικής 
πτώσης των αγορών».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκδοθείσα στις 8 Ιουλίου 2009 έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των 
Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΡΑΑΚΑ=CESR) περιορίζεται σε αναλύσεις και προτάσεις για το 
ζήτημα της διαφάνειας και δεν καλύπτει ζητήματα διαδικασιών αγοραπωλησίας, 
διακανονισμών, ή κυρώσεων για μη συμμόρφωση προς τους κανόνες και κανονισμούς. Με 
αποτέλεσμα, οι διαδικασίες και οι κανόνες για τις ακάλυπτες πωλήσεις να είναι ανεπαρκείς ή 
και ανύπαρκτοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λίγα υπάρχοντα μέτρα να διαφέρουν 
πολύ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Τούτο αντιφάσκει έντονα προς τα αυστηρά 
κανονιστικά μέτρα, ειδικά εκείνα της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2008, που ενέκρινε στις ΗΠΑ η 
Securities and Exchange Commission προκειμένου να ρυθμίσει κανονιστικά τις ακάλυπτες 
πωλήσεις (short selling). Είναι λοιπόν καιρός να εγκριθεί και σε επίπεδο ΕΕ το κατάλληλο 
κανονιστικό πλαίσιο.
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Τροπολογία 1660
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 53 α (νέο)
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Παράρτημα XI – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 53α
Τροποποίηση της οδηγίας 2006/48/ΕΚ

Το ακόλουθο σημείο προστίθεται στο 
Παράρτημα XI της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ:
«3α. Για τους σκοπούς των 
προσδιορισμών που πρέπει να γίνουν 
δυνάμει του άρθρου 124(3), ανάλογα με 
την περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές 
εποπτεύουν ειδικώς τα ανοίγματα εκείνα 
ενός πιστωτικού ιδρύματος που 
συνιστούν μόχλευση για εναλλακτικά 
επενδυτικά κεφάλαια βάσει της Οδηγίας 
2010/.../EC [περί Διαχειριστών Οργανισμών 
Εναλλακτικών Επενδύσεων].».

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τράπεζες και οι εποπτεύοντες φορείς έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο κινδύνων και οφείλουν 
επομένως να αναλάβουν την εποπτεία της μόχλευσης. Πρέπει τούτο να διευκρινιστεί μέσω 
τροπολογίας στην Οδηγία περί Κεφαλαιακών Απαιτήσεων.

Τροπολογία 1661
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 53 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 53α
Η σχέση προς άλλες ευρωπαϊκές και 

εθνικές διατάξεις
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Η παρούσα Οδηγία δεν επηρεάζει τις 
διαδικασίες ενημέρωσης, διαβούλευσης 
και, όπου ισχύει, συμμετοχής που 
προβλέπονται τόσο από την εθνική 
νομοθεσία όσο ειδικότερα και από τις 
Οδηγίες 2009/38/EΚ, 2001/86/EΚ, 
2002/14/EΚ και 2004/25/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 1662
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 53 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 53α
Η σχέση προς άλλες ευρωπαϊκές και 

εθνικές διατάξεις
Η παρούσα Οδηγία δεν επηρεάζει τις 
διαδικασίες ενημέρωσης, διαβούλευσης 
και, όπου ισχύει, συμμετοχής που 
προβλέπονται τόσο από την εθνική 
νομοθεσία όσο ειδικότερα και από τις 
Οδηγίες 2009/38/EΚ, 2001/86/EΚ, 
2002/14/EΚ και 2004/25/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 1663
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την τριετή αυτή περίοδο, τα κράτη 
μέλη δύνανται να επιτρέπουν σε 
επαγγελματίες επενδυτές από την Ένωση 
να επενδύουν με δική τους πρωτοβουλία 
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σε ΟΕΕ εγκατεστημένους στην Ένωση ή 
σε τρίτη χώρα και ευρισκόμενους υπό τη 
διαχείριση ενός ΔΟΕΕ εγκατεστημένου 
σε τρίτη χώρα, ο οποίος δεν πληροί τους 
όρους του άρθρου 39.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη έγινε για να καταστεί σαφές ότι κατά την τριετή μεταβατική περίοδο τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτρέπουν σε επαγγελματίες επενδυτές να επενδύουν σε ΟΕΕ εγκατεστημένους 
εντός ή εκτός ΕΕ και ευρισκόμενους υπό διαχείριση ΔΟΕΕ εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα, 
ακόμη κι αν αυτός ο ΔΟΕΕ δεν πληροί τις απαιτήσεις ισοδυναμίας που προβλέπει το άρθρο 39.

Τροπολογία 1664
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
Λειτουργίες που οι ΔΟΕΕ δύνανται να 
εκτελούν:
1. Υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων
(α) διαχείριση χαρτοφυλακίου,
(β) διαχείριση κινδύνων,
(γ) αποτίμηση και τιμολόγηση.
2. Διοικητικές υπηρεσίες
(α) υπολογισμός καθαρής αξίας 
περιουσιακών στοιχείων βάσει αρχών 
αποτίμησης οριζομένων στα καταστατικά 
έγγραφα και στο ενημερωτικό δελτίο,
(β) τήρηση μητρώου 
μεριδιούχων/μετόχων,
(γ) τήρηση αρχείων,
(δ) έκδοση και επαναγορά 
μεριδίων/μετοχών,
(ε) παροχή νομικών υπηρεσιών και 
λογιστικών υπηρεσιών διαχείρισης 
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κεφαλαίων (συμπεριλαμβανομένων 
επιστροφών φόρου),
(στ) χειρισμός αιτημάτων πελατών,
(ζ) εποπτεία συμμόρφωσης προς τους 
κανονισμούς,
(η) διανομή εσόδων,
(θ) διακανονισμός συμβολαίων 
(συμπεριλαμβανομένης της 
διεκπεραίωσης πιστοποιητικών),
(ι) παροχή υπηρεσιών ορισμού έδρας 
(domiciliation services).
3. Εμπορικές υπηρεσίες

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα αυτό βασίζεται στο σχετικό παράρτημα της Οδηγίας UCITS IV. Βλέπε επίσης 
Παράρτημα Ι της από 15 Δεκεμβρίου 2009 αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης  και την 
Έκθεση Gauzès (Τροπολογία 138).

Τροπολογία 1665
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
Λειτουργίες που οι ΔΟΕΕ δύνανται να 
εκτελούν:
1. Διαχείριση επενδύσεων
(α) διαχείριση χαρτοφυλακίου,
(β) διαχείριση κινδύνων.
2. Διοίκηση
(α) παροχή νομικών υπηρεσιών και 
λογιστικών υπηρεσιών διαχείρισης 
κεφαλαίων,
(β) χειρισμός αιτημάτων πελατών,
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(γ) αποτίμηση και τιμολόγηση 
(συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών 
φόρου),
(δ) εποπτεία συμμόρφωσης προς τους 
κανονισμούς,
(ε) τήρηση μητρώου 
μεριδιούχων/μετόχων,
(στ) διανομή εσόδων,
(ζ) έκδοση και επαναγορά 
μεριδίων/μετοχών,
(η) διακανονισμός συμβάσεων 
(συμπεριλαμβανομένης της 
διεκπεραίωσης πιστοποιητικών),
(θ) τήρηση αρχείων.
3. Εμπορικό τμήμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός των διαχειριστικών εργασιών και των περιφερειακών υπηρεσιών που ένας ΔΟΕΕ 
μπορεί να παρέχει. Ο περιορισμός των διαχειριστικών υπηρεσιών σε κεντρικές υπηρεσίες 
συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων (στο άρθρο 3δ και στο Παράρτημα) σε συμφωνία με 
την Οδηγία περί UCITS, και σε περιφερειακές υπηρεσίες στο άρθρο 4α (νέο) (προαιρετική 
διαχείριση χαρτοφυλακίου και μερικές βοηθητικές υπηρεσίες) έχει μεγάλη σημασία προκειμένου 
να αποτραπούν συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα σε καταπιστευματικές δραστηριότητες 
σχετιζόμενες με τη διαχείριση επενδύσεων και σε λοιπές δραστηριότητες (τραπεζικές, 
ασφαλιστικές δραστηριότητες κλπ.).

Τροπολογία 1666
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
Λειτουργίες που οι ΔΟΕΕ δύνανται να 
εκτελούν:
1. Διαχείριση επενδύσεων
(α) διαχείριση χαρτοφυλακίου,
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(β) διαχείριση κινδύνων.
2. Διοίκηση
(α) παροχή νομικών υπηρεσιών και 
λογιστικών υπηρεσιών διαχείρισης 
κεφαλαίων,
(β) χειρισμός αιτημάτων πελατών,
(γ) αποτίμηση και τιμολόγηση 
(συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών 
φόρου),
(δ) εποπτεία συμμόρφωσης προς 
κανονισμούς,
(ε) τήρηση μητρώου 
μεριδιούχων/μετόχων,
(στ) διανομή εσόδων,
(ζ) έκδοση και επαναγορά 
μεριδίων/μετοχών,
(η) διακανονισμός συμβολαίων 
(συμπεριλαμβανομενης της 
διεκπεραίωσης πιστοποιητικών),
(θ) τήρηση αρχείων.
3. Εμπορικό τμήμα.

Or. en

Τροπολογία 1667
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
Λειτουργίες που οι ΔΟΕΕ δύνανται να 
εκτελούν για τους σκοπούς της παρούσας 
Οδηγίας:
1. Διαχείριση επενδύσεων
2. Διοίκηση:
(α) παροχή νομικών υπηρεσιών και 
λογιστικών υπηρεσιών διαχείρισης 
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κεφαλαίων,
(β) χειρισμός αιτημάτων πελατών,
(γ) αποτίμηση και τιμολόγηση 
(συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών 
φόρου)
(δ) εποπτεία συμμόρφωσης προς τους 
κανονισμούς,
(ε) τήρηση μητρώου μεριδιούχων,
(στ) διανομή εσόδων,
(ζ) έκδοση και επαναγορά μεριδίων,
(η) διακανονισμός συμβολαίων 
(συμπεριλαμβανομένης της 
διεκεπραίωσης πιστοποιητικών),
(θ) τήρηση αρχείων.
3. Εμπορικό τμήμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση των διαχειριστικών δραστηριοτήτων με την Οδηγία περί UCITS.

Τροπολογία 1668
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

1. Κατά την εκπόνηση και εφαρμογή της 
πολιτικής αμοιβών για εκείνες τις 
κατηγορίες προσωπικού, 
συμπεριλαμβανομένων των 
υψηλόβαθμων στελεχών των οποίων οι 
επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
υλικό αντίκτυπο στο δικό τους προφίλ 
κινδύνων ή στο προφίλ κινδύνων του 
ΟΕΕ που διαχειρίζονται, ο ΔΟΕΕ οφείλει 
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να τηρεί τις ακόλουθες βασικές αρχές:
(α) η πολιτική αμοιβών αντιστοιχεί σε μια 
συνετή και αποτελεσματική διαχείριση 
κινδύνων και την προάγει και δεν 
ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων μη 
σύμφωνων προς τα προφίλ κινδύνων, 
τους κανονισμούς του επενδυτικού 
κεφαλαίου  ή τα καταστατικά έγγραφα 
του ΟΕΕ που διαχειρίζεται,
(β) η πολιτική αμοιβών ευθυγραμμίζεται 
με την επιχειρηματική στρατηγική, τους 
στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα του 
ΔΟΕΕ και του ΟΕΕ που αυτός 
διαχειρίζεται ή των επενδυτών του ΟΕΕ, 
και περιλαμβάνει μέτρα για την αποτροπή 
των συγκρούσεων συμφερόντων,
(γ) η διοίκηση, στο πλαίσιο των 
καθηκόντων εποπτείας του ΔΟΕΕ που 
έχει, εγκρίνει και περιοδικώς αναθεωρεί 
τις γενικές αρχές της πολιτικής αμοιβών 
και είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της,
(δ) η εφαρμογή της πολιτικής αμοιβών 
υπόκειται, τουλάχιστον μια φορά 
κατ΄έτος, σε κεντρικό και ανεξάρτητο 
εσωτερικό έλεγχο ως προς τη 
συμμόρφωση προς την πολιτική και τις 
διαδικασίες αμοιβών που έχουν εγκριθεί 
από τη διοίκηση στο πλαίσιο των 
καθηκόντων εποπτείας που αυτή έχει,
(ε) τα μέλη εκείνα του προσωπικού που 
εμπλέκονται σε διαχείριση κινδύνων 
αποζημιώνονται σε συνάρτηση με την 
επίτευξη ή μη των στόχων που 
συνδέονται με τα καθήκοντά τους, 
ανεξάρτητα από την επίδοση των 
επιχειρηματικών τομέων που αυτοί 
ελέγχουν,
(στ) όπου η αμοιβή είναι συνάρτηση της 
επίδοσης, το συνολικό ποσόν της αμοιβής 
στηρίζεται σε ένα λογικό συνδυασμό της 
αξιολογούμενης επίδοσης του ατόμου και 
της υπό εξέταση επιχειρηματικής 
μονάδας ή του υπό εξέταση ΟΕΕ με τα 
συνολικά αποτελέσματα του ΔΟΕΕ, ενώ 
κατά την αξιολόγηση της ατομικής 
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επίδοσης, λαμβάνονται σε λογικό βαθμό 
υπόψη κριτήρια χρηματοπιστωτικά και 
μη χρηματοπιστωτικά,
(ζ) η αξιολόγηση της επίδοσης εγγράφεται 
σε ένα πολυετές πλαίσιο προσαρμοσμένο 
στον κύκλο ζωής του ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι η διαδικασία 
αξιολόγησης είναι βασισμένη σε πιο 
μακροπρόθεσμες επιδόσεις κι ότι η 
πραγματική πληρωμή αμοιβής κατά το 
σκέλος που εξαρτάται από το στοιχείο 
της επίδοσης καλύπτει μια χρονική 
περίοδο που λαμβάνει υπόψη την 
πολιτική επαναγορών του ΟΕΕ που ο 
ΔΟΕΕ διαχειρίζεται και τους 
αντίστοιχους επενδυτικούς κινδύνους,
(η) η εγγυημένη μεταβλητή αμοιβή 
αποτελεί εξαίρεση και ισχύει μόνο στο 
πλαίσιο της μισθοδοσίας 
νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων και μόνο 
για το πρώτο έτος,
(θ) τα σταθερά και τα μεταβλητά 
στοιχεία της συνολικής αμοιβής είναι 
δεόντως ισορροπημένα· το σταθερό 
στοιχείο αντιπροσωπεύει ένα επαρκώς 
υψηλό ποσοστό της συνολικής αμοιβής 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
εφαρμογή μιας πλήρως ευέλικτης 
πολιτικής κατά το σκέλος των
μεταβλητών στοιχείων της αμοιβής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
καταβολής μη μεταβλητού στοιχείου 
αμοιβής,
(ι) οι πληρωμές που σχετίζονται με την 
πρόωρη παύση μιας σύμβασης απηχούν 
την επίδοση που πραγματοποιήθηκε 
μακροπρόθεσμα και σχεδιάζονται κατά 
τρόπο που να μην ανταμοίβει την 
αποτυχία,
(ια) οι μετρήσεις της επίδοσης που 
διενεργούνται για τον υπολογισμό των 
στοιχείων μεταβλητής αμοιβής ή των 
ομάδων από στοιχεία μεταβλητής 
αμοιβής, περιλαμβάνουν ένα αναλυτικό 
μηχανισμό αναπροσαρμογής, για την 
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ενσωμάτωση όλων των σημαντικών 
τύπων τρεχόντων και μελλοντικών 
κινδύνων,
(ιβ) όταν καταδεικνύεται ένας κίνδυνος 
που, εάν είχε γίνει γνωστός τότε που 
κατεβλήθη μια μεταβλητή αμοιβή, θα είχε 
ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό της 
εν λόγω αμοιβής, ένα τμήμα, τουλάχιστον 
20%, αυτής της μεταβλητής αμοιβής 
δύναται ο ΔΟΕΕ να το επανεισπράξει 
(μέσω αιτήματος επιστροφής χρημάτων) 
για λόγους αναπροσαρμογής, αλλά μόνο 
στο βαθμό που ο προβλεπόμενος στο 
σημείο (ιγ) μηχανισμός δεν επαρκεί για 
την επίτευξη αυτής της αναπροσαρμογής· 
η εν λόγω ρήτρα επανείσπραξης ισχύει 
για τη δέουσα χρονική περίοδο αναλόγως 
των κινδύνων που ελήφθησαν υπόψη 
κατά την καταβολή της αμοιβής , η οποία 
χρονική περίοδος πάντως δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη των τεσσάρων ετών,
(ιγ) ένα σημαντικό τμήμα, τουλάχιστον 
50% του στοιχείου της μεταβλητής 
αμοιβής, καταβάλλεται ετεροχρονισμένα 
μετά από χρονικό διάστημα ανάλογο του 
κύκλου ζωής και της πολιτικής 
επαναγορών του συγκεκριμένου ΟΕΕ και 
δεόντως ευθυγραμμισμένο με τη φύση 
των κινδύνων που διατρέχει ο 
συγκεκριμένος ΟΕΕ, αλλά χωρίς το 
χρονικό αυτό διάστημα να μπορεί να είναι 
μικρότερο των τεσσάρων ετών· η αμοιβή 
που είναι πληρωτέα βάσει της περί 
ετεροχρονισμού ρήτρας κατοχυρώνεται 
με ρυθμό όχι ταχύτερο από ό,τι σε μια 
αναλογική βάση· σε περίπτωση στοιχείου 
μεταβλητής αμοιβής που αντιστοιχεί σε 
ιδιαίτερα υψηλό ποσόν, τουλάχιστον το 
60% του ποσού ετεροχρονίζεται,
(ιδ) η μεταβλητή αμοιβή, 
συμπεριλαμβανομένου του 
ετεροχρονισμένου τμήματος, 
καταβάλλεται ή κατοχυρώνεται μόνον εάν 
είναι βιώσιμη βάσει της οικονομικής 
κατάστασης του ΔΟΕΕ συνολικά, και 
εφόσον είναι δικαιολογημένη βάσει της 
επίδοσης της επιχειρησιακής μονάδας, 
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του ΟΕΕ και του συγκεκριμένου ατόμου· 
η συνολική μεταβλητή αμοιβή 
περιορίζεται εν γένει σημαντικά όταν 
σημειωθεί μειωμένη ή αρνητική 
οικονομική επίδοση του συγκεκριμένου 
ΔΟΕΕ ή ΟΕΕ,
(ιε) τα μέλη του προσωπικού οφείλουν να 
αναλάβουν την υποχρέωση να μη 
χρησιμοποιούν προσωπικές 
αντασφαλιστικές στρατηγικές ή 
ασφαλίσεις έναντι κινδύνων μειωμένων 
αποδοχών ή υπαιτιότητας προκειμένου 
να εξουδετερώσουν τις επιπτώσεις 
ευθυγράμμισης κινδύνων που είναι 
ενσωματωμένες στις συμφωνίες περί των 
αποδοχών τους.
2.Οι βασικές αρχές του σημείου 1 ισχύουν 
και για τις αμοιβές που καταβάλλονται 
από τον ΔΟΕΕ και για τις αμοιβές που 
καταβάλλονται από τον ίδιο τον ΟΕΕ 
(ποσοστό επί των κερδών= «carried 
interest»).
Το σημείο 1 ισχύει για αποδόσεις 
υπαλλήλων από επενδύσεις τους σε ΟΕΕ 
ευρισκόμενους υπό τη διαχείριση του 
ΔΟΕΕ και για τις αμοιβές που 
καταβάλλονται στο πλαίσιο της 
εκκαθάρισης ενός ΟΕΕ. Το σημείο 1(ιγ) 
δεν ισχύει για τη μεταβλητή αμοιβή που 
συνδέεται απευθείας με προμήθειες που 
οι υπάλληλοι τις κέρδισαν από τον ΔΟΕΕ, 
και οι  οποίες δεν μπορούν να 
επανεισπραχθούν.
3. Κάθε σημαντικός ΔΟΕΕ από την 
άποψη του μεγέθους του ή του μεγέθους 
των ΟΕΕ που διαχειρίζεται, της 
εσωτερικής του οργάνωσης και της 
φύσης, του φάσματος και της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων 
του, συγκροτεί μια επιτροπή αμοιβών. Η 
επιτροπή αμοιβών λειτουργεί κατά τρόπο  
που της επιτρέπει να εκφέρει 
εμπεριστατωμένη και ανεξάρτητη κρίση 
για τις πολιτικές και πρακτικές σε θέματα 
αμοιβών και για τα κίνητρα που 
σχεδιάζονται για τη διαχείριση κινδύνων.
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Η επιτροπή αμοιβών είναι υπεύθυνη για 
την προπαρασκευή αποφάσεων που 
αφορούν τις αμοιβές, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν 
επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τους κινδύνους 
και τη διαχείριση κινδύνων των 
συγκεκριμένων ΔΟΕΕ και ΟΕΕ και που 
πρέπει να ληφθούν από τη διοίκηση στο 
πλαίσιο των εποπτικών της 
καθηκόντων.Της επιτροπής αμοιβών 
προεδρεύει ένα μέλος της διοίκησης που 
δεν ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα στον 
συγκεκριμένο ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για τις αμοιβές πρέπει να περιλαμβάνουν γενικές αρχές και απλούς υποχρεωτικούς 
κανόνες, όπως π.χ. το ποσοστό της μεταβλητής αμοιβής που μπορεί να επανεισπραχθεί (μέσω 
επιστροφής χρημάτων) ή το ποσοστό της μεταβλητής αμοιβής που πρέπει να ετεροχρονισθεί. 
Προτείνεται ο εξής κανόνας: το 50% τουλάχιστον να καταβάλλεται ετεροχρονισμένα μετά από 
4 τουλάχιστον έτη, ενώ ένα 20% επί πλέον να μπορεί να επανεισπραχθεί για ένα διάστημα 
επίσης τεσσάρων ετών. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να ισχύουν για κάθε μορφή αμοιβής.

Τροπολογία 1669
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

1. Κατά την εκπόνηση και εφαρμογή της 
πολιτικής αμοιβών για εκείνες τις 
κατηγορίες προσωπικού, 
συμπεριλαμβανομένων των 
υψηλόβαθμων στελεχών των οποίων οι 
επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
υλικό αντίκτυπο στο δικό τους προφίλ 
κινδύνων ή στο προφίλ κινδύνων του 
ΟΕΕ που διαχειρίζονται, ένας ΔΟΕΕ 
οφείλει να τηρεί τις ακόλουθες βασικές 
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αρχές, κατά τρόπο και στο βαθμό που 
ενδείκνυται για το μέγεθός του ή το 
μέγεθος των ΟΕΕ που διαχειρίζεται, την 
εσωτερική του οργάνωση και τη φύση, το 
φάσμα και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων του: 
(α) η πολιτική αμοιβών αντιστοιχεί σε μια 
συνετή και αποτελεσματική διαχείριση 
κινδύνων και την προάγει και δεν 
ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων μη 
σύμφωνων προς τα προφίλ κινδύνων, 
τους κανονισμούς του επενδυτικού 
κεφαλαίου  ή τα καταστατικά έγγραφα 
του ΟΕΕ που διαχειρίζεται,
(β) η πολιτική αμοιβών ευθυγραμμίζεται 
με την επιχειρηματική στρατηγική, τους 
στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα του 
ΔΟΕΕ και του ΟΕΕ που αυτός 
διαχειρίζεται ή των επενδυτών του ΟΕΕ, 
και περιλαμβάνει μέτρα για την αποτροπή 
των συγκρούσεων συμφερόντων,
(γ) η διοίκηση, στο πλαίσιο των 
καθηκόντων εποπτείας του ΔΟΕΕ που 
έχει, εγκρίνει και περιοδικώς αναθεωρεί 
τις γενικές αρχές της πολιτικής αμοιβών 
και είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της,
(δ) η εφαρμογή της πολιτικής αμοιβών 
υπόκειται, τουλάχιστον μια φορά 
κατ΄έτος, σε κεντρικό και ανεξάρτητο 
εσωτερικό έλεγχο ως προς τη 
συμμόρφωση προς την πολιτική και τις 
διαδικασίες αμοιβών που έχουν εγκριθεί 
από τη διοίκηση στο πλαίσιο των 
καθηκόντων εποπτείας που αυτή έχει,
(ε) τα μέλη εκείνα του προσωπικού που 
εμπλέκονται σε διαχείριση κινδύνων 
αποζημιώνονται σε συνάρτηση με την 
επίτευξη ή μη των στόχων που 
συνδέονται με τα καθήκοντά τους, 
ανεξάρτητα από την επίδοση των 
επιχειρηματικών τομέων που αυτοί 
ελέγχουν,
(στ) όπου η αμοιβή είναι συνάρτηση της 
επίδοσης, το συνολικό ποσόν της αμοιβής 
στηρίζεται σε ένα λογικό συνδυασμό της 
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αξιολογούμενης επίδοσης του ατόμου και 
της υπό εξέταση επιχειρηματικής 
μονάδας ή του υπό εξέταση ΟΕΕ με τα 
συνολικά αποτελέσματα του ΔΟΕΕ, ενώ 
κατά την αξιολόγηση της ατομικής 
επίδοσης, λαμβάνονται υπόψη κριτήρια 
χρηματοπιστωτικά και μη 
χρηματοπιστωτικά,
(ζ) η αξιολόγηση της επίδοσης εγγράφεται 
σε ένα πολυετές πλαίσιο προσαρμοσμένο 
στον κύκλο ζωής του ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι η διαδικασία 
αξιολόγησης είναι βασισμένη σε πιο 
μακροπρόθεσμες επιδόσεις κι ότι η 
πραγματική πληρωμή αμοιβής κατά το 
σκέλος που εξαρτάται από το στοιχείο 
της επίδοσης καλύπτει μια χρονική 
περίοδο που λαμβάνει υπόψη την 
πολιτική επαναγορών του ΟΕΕ που ο 
ΔΟΕΕ διαχειρίζεται και τους 
αντίστοιχους επενδυτικούς κινδύνους,
(η) η εγγυημένη μεταβλητή αμοιβή δεν 
επιτρέπεται,
(θ) η αναλογία των μεταβλητών 
στοιχείων επί της συνολικής αμοιβής 
είναι περιορισμένη· το σταθερό στοιχείο 
αντιπροσωπεύει ένα επαρκώς υψηλό 
ποσοστό της συνολικής αμοιβής 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
εφαρμογή μιας πλήρως ευέλικτης 
πολιτικής κατά το σκέλος των 
μεταβλητών στοιχείων της αμοιβής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
καταβολής μη μεταβλητού στοιχείου 
αμοιβής,
(ι) οι πληρωμές που σχετίζονται με την 
πρόωρη παύση μιας σύμβασης απηχούν 
την επίδοση που πραγματοποιήθηκε 
μακροπρόθεσμα και σχεδιάζονται κατά 
τρόπο που να μην ανταμοίβει την 
αποτυχία,
(ια) οι μετρήσεις της επίδοσης που 
διενεργούνται για τον υπολογισμό των 
στοιχείων μεταβλητής αμοιβής ή των 
ομάδων από στοιχεία μεταβλητής 



PE439.135v01-00 192/194 AM\805044EL.doc

EL

αμοιβής, περιλαμβάνουν μια 
αναπροσαρμογή για όλους τους 
σημαντικούς τύπους τρεχόντων και 
μελλοντικών κινδύνων,
(ιβ) η καταβολή της μεταβλητής αμοιβής 
αναβάλλεται για χρονικό διάστημα 
ανάλογο του κύκλου ζωής και της 
πολιτικής επαναγορών του συγκεκριμένου 
ΟΕΕ και δεόντως ευθυγραμμισμένο με τη 
φύση των κινδύνων που διατρέχει ο 
συγκεκριμένος ΟΕΕ· για επενδυτικά 
κεφάλαια κλειστού τύπου, η μεταβλητή 
αμοιβή μπορεί να καταβληθεί μόνο κατά 
την εκκαθάριση του ΟΕΕ· για τα 
επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού τύπου, η 
μεταβλητή πληρωμή μπορεί να 
καταβληθεί μόνο μετά από διάστημα 5 
ετών·  η αμοιβή που είναι πληρωτέα 
βάσει της περί ετεροχρονισμού ρήτρας 
κατοχυρώνεται με ρυθμό όχι ταχύτερο 
από ό,τι σε μια αναλογική βάση·
(ιγ) η μεταβλητή αμοιβή, 
συμπεριλαμβανομένου του 
ετεροχρονισμένου τμήματός της, 
καταβάλλεται ή κατοχυρώνεται μόνο εάν 
είναι βιώσιμη βάσει της οικονομικής 
κατάστασης του ΔΟΕΕ συνολικά, και 
εφόσον είναι δικαιολογημένη βάσει της 
επίδοσης της επιχειρησιακής μονάδας, 
του ΟΕΕ και του συγκεκριμένου ατόμου· 
η συνολική μεταβλητή αμοιβή 
περιορίζεται εν γένει σημαντικά όταν 
σημειωθεί μειωμένη ή αρνητική 
οικονομική επίδοση του συγκεκριμένου 
ΔΟΕΕ ή ΟΕΕ,
(ιδ) τα μέλη του προσωπικού οφείλουν να 
αναλάβουν την υποχρέωση να μη 
χρησιμοποιούν προσωπικές 
αντασφαλιστικές στρατηγικές ή 
ασφαλίσεις έναντι κινδύνων μειωμένων 
αποδοχών ή υπαιτιότητας προκειμένου 
να εξουδετερώσουν τις επιπτώσεις 
ευθυγράμμισης κινδύνων που είναι 
ενσωματωμένες στις συμφωνίες περί των 
αποδοχών τους.
2. Οι βασικές αρχές του σημείου 1 
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ισχύουν και για τις αμοιβές που 
καταβάλλονται από τον ΔΟΕΕ και για τις 
αμοιβές που καταβάλλονται από τον ίδιο 
τον ΟΕΕ (ποσοστό επί των κερδών= 
«carried interest»).
Το σημείο 1 δεν ισχύει για αποδόσεις 
υπαλλήλων από επενδύσεις τους σε ΟΕΕ 
ευρισκόμενους υπό τη διαχείριση του 
ΔΟΕΕ ούτε και για τις αμοιβές που 
καταβάλλονται στο πλαίσιο της 
εκκαθάρισης ενός ΟΕΕ. Το σημείο 1(ιβ) 
δεν ισχύει για τη μεταβλητή αμοιβή που 
συνδέεται απευθείας με προμήθειες που 
οι υπάλληλοι τις κέρδισαν από τον ΔΟΕΕ, 
και οι  οποίες δεν μπορούν να 
επανεισπραχθούν.
3. Κάθε σημαντικός ΔΟΕΕ από την 
άποψη του μεγέθους του ή του μεγέθους 
των ΟΕΕ που διαχειρίζεται, της 
εσωτερικής του οργάνωσης και της 
φύσης, του φάσματος και της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων 
του, συγκροτεί μια επιτροπή αμοιβών. Η 
επιτροπή αμοιβών λειτουργεί κατά τρόπο  
που της επιτρέπει να εκφέρει 
εμπεριστατωμένη και ανεξάρτητη κρίση 
για τις πολιτικές και πρακτικές σε θέματα 
αμοιβών και για τα κίνητρα που 
σχεδιάζονται για τη διαχείριση κινδύνων.
Η επιτροπή αμοιβών είναι υπεύθυνη για 
την προπαρασκευή αποφάσεων που 
αφορούν τις αμοιβές, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν 
επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τους κινδύνους 
και τη διαχείριση κινδύνων των 
συγκεκριμένων ΔΟΕΕ και ΟΕΕ και που 
πρέπει να ληφθούν από τη διοίκηση στο 
πλαίσιο των εποπτικών της 
καθηκόντων.Της επιτροπής αμοιβών 
προεδρεύει ένα μέλος της διοίκησης που 
δεν ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα στον 
συγκεκριμένο ΔΟΕΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι λεπτομερείς διατάξεις για την πολιτική αμοιβών αποτρέπουν τις κανονιστικές αυθαιρεσίες.


