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Τροπολογία 310
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους κανόνες 
χορήγησης αδείας, διαρκούς λειτουργίας 
και διαφάνειας των διαχειριστών 
οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΔΟΕΕ).

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους κανόνες 
χορήγησης αδείας, διαρκούς λειτουργίας 
και διαφάνειας των οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) στην 
Ένωση και των διαχειριστών οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με την οδηγία ΟΣΕΚΑ, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ρυθμίζει κυρίως 
τα προϊόντα (ΟΕΕ) και όχι μόνο τους διαχειριστές (ΔΟΕΕ). 

Τροπολογία 311
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους κανόνες 
χορήγησης αδείας, διαρκούς λειτουργίας 
και διαφάνειας των διαχειριστών 
οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΔΟΕΕ).

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους κανόνες 
χορήγησης αδείας, διαρκούς λειτουργίας 
και διαφάνειας των διαχειριστών 
οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΔΟΕΕ), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες 
διαχείρισης σε έναν ή περισσότερους 
οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΟΕΕ).

Or. en



PE438.497v02-00 4/126 AM\806449EL.doc

EL

Τροπολογία 312
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
όλους τους ΔΟΕΕ οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στην Κοινότητα και 
παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης σε έναν 
ή περισσότερους οργανισμούς 
εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), 
ανεξαρτήτως:

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
όλους τους ΟΕΕ και στους ΔΟΕΕ τους, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΕΕ:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να επικεντρώνεται σε οργανισμούς επενδύσεων. Πρωταρχικός στόχος 
αυτής της οδηγίας θα πρέπει να είναι η ρύθμιση των μη ρυθμιζόμενων οργανισμών επενδύσεων 
(ΟΕΕ) που διατίθενται στους ευρωπαίους επενδυτές ή που επενδύουν σε ευρωπαϊκές αγορές.

Τροπολογία 313
Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
όλους τους ΔΟΕΕ οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στην Κοινότητα και
παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης σε έναν ή 
περισσότερους οργανισμούς 
εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), 
ανεξαρτήτως:

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
όλους τους ΔΟΕΕ οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση, ή σε ΔΟΕΕ 
οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης 
σε έναν ή περισσότερους ΟΕΕ που 
περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους 
επενδυτές διαμένοντες ή 
εγκατεστημένους στην Ένωση, 
ανεξαρτήτως:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία των επενδυτών δεν συνδέεται με τον τόπο στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
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ΔΟΕΕ, αλλά με τον τόπο στον οποίο εδρεύουν οι επενδυτές που επενδύουν στον ΟΕΕ. Όταν 
αυτοί οι επενδυτές εδρεύουν εντός της ΕΕ, θα πρέπει να προστατεύονται.

Τροπολογία 314
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
όλους τους ΔΟΕΕ οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στην Κοινότητα και 
παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης σε έναν 
ή περισσότερους οργανισμούς 
εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), 
ανεξαρτήτως:

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
όλους τους ΔΟΕΕ οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση και 
διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους 
οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΟΕΕ), ανεξαρτήτως:

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η προσθήκη αντιμετωπίζει το ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο δεν 
συμπεριελήφθη στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και το οποίο εισήγαγε η έκθεση Gauzès 
(βλέπε τροπολογία 23). Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού το άρθρο 3α που πρότεινε η 
Σουηδική Προεδρία δεν είναι απαραίτητο.

Τροπολογία 315
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
όλους τους ΔΟΕΕ οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στην Κοινότητα και 
παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης σε έναν 
ή περισσότερους οργανισμούς 
εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), 
ανεξαρτήτως:

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
όλους τους ΔΟΕΕ οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση και 
διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους 
οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΟΕΕ), ανεξαρτήτως:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ένας μόνο διαχειριστής θα πρέπει να θεωρείται ΔΟΕΕ, υπεύθυνος για τη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 316
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
όλους τους ΔΟΕΕ οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στην Κοινότητα και 
παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης σε έναν 
ή περισσότερους οργανισμούς 
εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), 
ανεξαρτήτως:

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
όλους τους ΔΟΕΕ οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση και
διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους 
οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΟΕΕ), ανεξαρτήτως:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικατοπτρίζει τη σημαντική επιρροή της έκθεσης Gauzès και της 
συμβιβαστικής πρότασης της Σουηδικής Προεδρίας, οι οποίες φαίνεται τώρα ότι επιδιώκουν να 
διασφαλίσουν ότι μία μόνο οντότητα είναι ο ΔΟΕΕ κάθε ΟΕΕ - προσέγγιση με την οποία 
είμαστε σύμφωνοι. Χαιρετίζουμε επίσης την αναθεωρημένη έννοια «εγκατεστημένοι». Είναι, 
κατά την άποψή μας, σημαντικό να ορίζεται με σαφήνεια ότι οι ΔΟΕΕ με έδρα εκτός ΕΕ 
μπορούν να αντιμετωπίζονται ως εγκατεστημένοι στην ΕΕ μέσω ενός ή περισσοτέρων 
υποκαταστημάτων. Θα ήταν χρήσιμο να προσδιορισθεί ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
χρησιμοποιείται η λέξη «εγκατεστημένοι».

Τροπολογία 317
Pascal Canfin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν ο ΟΕΕ εδρεύει εντός ή εκτός της 
Κοινότητας,

(α) διατίθενται σε επενδυτές από την ΕΕ, 
ανεξαρτήτως εάν ο ΟΕΕ εδρεύει εντός ή 
εκτός της Ένωσης,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να επικεντρώνεται σε οργανισμούς επενδύσεων. Πρωταρχικός στόχος 
αυτής της οδηγίας θα πρέπει να είναι η ρύθμιση των μη ρυθμιζόμενων οργανισμών επενδύσεων 
(ΟΕΕ) που διατίθενται στους ευρωπαίους επενδυτές ή που επενδύουν σε ευρωπαϊκές αγορές.

Τροπολογία 318
Astrid Lulling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν ο ΟΕΕ εδρεύει εντός ή εκτός της 
Κοινότητας,

(α) εάν ο ΟΕΕ είναι εγκατεστημένος εντός 
ή εκτός της Ένωσης, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η προσθήκη αντιμετωπίζει το ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο δεν 
συμπεριελήφθη στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και το οποίο εισήγαγε η έκθεση Gauzès 
(βλέπε τροπολογία 23). Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού το άρθρο 3α που πρότεινε η 
Σουηδική Προεδρία δεν είναι απαραίτητο.

Τροπολογία 319
Syed Kamall

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν ο ΟΕΕ εδρεύει εντός ή εκτός της 
Κοινότητας,

(α) εάν ο ΟΕΕ είναι εγκατεστημένος εντός 
ή εκτός της Ένωσης, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμφωνούμε με την προταθείσα τροπολογία της συμβιβαστικής πρότασης της Σουηδικής 
Προεδρίας.
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Τροπολογία 320
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν ο ΟΕΕ εδρεύει εντός ή εκτός της 
Κοινότητας,

(α) εάν ο ΟΕΕ είναι εγκατεστημένος εντός 
ή εκτός της Ένωσης, 

Or. en

Αιτιολόγηση

(n) In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and 
invest for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives 
cited by the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable 
(e.g. liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation..

Τροπολογία 321
Astrid Lulling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εάν ο ΔΟΕΕ παρέχει τις υπηρεσίες του 
άμεσα ή μέσω ανάθεσης,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η προσθήκη αντιμετωπίζει το ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο δεν 
συμπεριελήφθη στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και το οποίο εισήγαγε η έκθεση Gauzès 
(βλέπε τροπολογία 23). Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού το άρθρο 3α που πρότεινε η 
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Σουηδική Προεδρία δεν είναι απαραίτητο.

Τροπολογία 322
Wolf Klinz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εάν ο ΔΟΕΕ παρέχει τις υπηρεσίες του 
άμεσα ή μέσω ανάθεσης,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο.

Τροπολογία 323
Pascal Canfin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εάν ο ΔΟΕΕ παρέχει τις υπηρεσίες του 
άμεσα ή μέσω ανάθεσης,

(β) επενδύουν εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ανεξαρτήτως εάν ο ΟΕΕ 
εδρεύει εντός ή εκτός της Ένωσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να επικεντρώνεται σε οργανισμούς επενδύσεων. Πρωταρχικός στόχος 
αυτής της οδηγίας θα πρέπει να είναι η ρύθμιση των μη ρυθμιζόμενων οργανισμών επενδύσεων 
(ΟΕΕ) που διατίθενται στους ευρωπαίους επενδυτές ή που επενδύουν σε ευρωπαϊκές αγορές.
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Τροπολογία 324
Pascal Canfin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εάν ο ΟΕΕ είναι ανοικτού ή κλειστού 
τύπου, 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να επικεντρώνεται σε οργανισμούς επενδύσεων. Πρωταρχικός στόχος 
αυτής της οδηγίας θα πρέπει να είναι η ρύθμιση των μη ρυθμιζόμενων οργανισμών επενδύσεων 
(ΟΕΕ) που διατίθενται στους ευρωπαίους επενδυτές ή που επενδύουν σε ευρωπαϊκές αγορές.

Τροπολογία 325
Syed Kamall

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εάν ο ΟΕΕ είναι ανοικτού ή κλειστού 
τύπου, 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί επενδύσεων κλειστού τύπου θα πρέπει να εξαιρούνται, όπως και γενικότερα τα 
εταιρικά επενδυτικά σχήματα. Η προσθήκη των ΟΕΕ χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η νομική 
μορφή τους απαιτεί συγκεκριμένες εξαιρέσεις, οι οποίες ενδείκνυται να περιλαμβάνονται στο 
άρθρο 2, παράγραφος 2. Το καθεστώς αυτό και η ρύθμιση περί διαβατηρίου θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του τόπου, στον οποίο είναι εγκατεστημένος o ΔΟΕΕ, εάν αυτός 
διαθέτει έδρα εντός την Κοινότητας.
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Τροπολογία 326
Astrid Lulling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) εάν ο ΟΕΕ συγκροτήθηκε υπό το 
δίκαιο που διέπει τις συμβάσεις ή τα 
καταπιστεύματα (trusts), βάσει ειδικού 
νόμου ή με οιαδήποτε άλλη νομική 
μορφή,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η προσθήκη αντιμετωπίζει το ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο δεν 
συμπεριελήφθη στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και το οποίο εισήγαγε η έκθεση Gauzès 
(βλέπε τροπολογία 23). Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού το άρθρο 3α που πρότεινε η 
Σουηδική Προεδρία δεν είναι απαραίτητο.

Τροπολογία 327
Pascal Canfin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) της νομικής δομής του ΟΕΕ και του 
ΔΟΕΕ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να επικεντρώνεται σε οργανισμούς επενδύσεων. Πρωταρχικός στόχος 
αυτής της οδηγίας θα πρέπει να είναι η ρύθμιση των μη ρυθμιζόμενων οργανισμών επενδύσεων 
(ΟΕΕ) που διατίθενται στους ευρωπαίους επενδυτές ή που επενδύουν σε ευρωπαϊκές αγορές.
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Τροπολογία 328
Astrid Lulling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) της νομικής δομής του ΟΕΕ και του 
ΔΟΕΕ.

(δ) της νομικής δομής του ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η προσθήκη αντιμετωπίζει το ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο δεν 
συμπεριελήφθη στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και το οποίο εισήγαγε η έκθεση Gauzès 
(βλέπε τροπολογία 23). Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού το άρθρο 3α που πρότεινε η 
Σουηδική Προεδρία δεν είναι απαραίτητο.

Τροπολογία 329
Sari Essayah

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) της νομικής δομής του ΟΕΕ και του 
ΔΟΕΕ.

(δ) της νομικής δομής του ΔΟΕΕ και, με 
την επιφύλαξη του άρθρου 2, παράγραφος 
2, του ΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 330
Astrid Lulling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις όπου η νομοθεσία βάσει 
της οποίας οργανώνεται ο ΟΕΕ απαιτεί 
τη συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου ή 
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άλλου διευθυντικού οργάνου και ο ΟΕΕ 
δεν ορίζει έναν ΔΟΕΕ, τότε ο ΟΕΕ 
θεωρείται ως ο ΔΟΕΕ για τους σκοπούς 
της παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η προσθήκη αντιμετωπίζει το ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο δεν 
συμπεριελήφθη στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και το οποίο εισήγαγε η έκθεση Gauzès 
(βλέπε τροπολογία 23). Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού το άρθρο 3α που πρότεινε η 
Σουηδική Προεδρία δεν είναι απαραίτητο.

Τροπολογία 331
Corien Wortmann-Kool

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις όπου η νομοθεσία βάσει 
της οποίας οργανώνεται ο ΟΕΕ απαιτεί 
τη συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου ή 
άλλου διευθυντικού οργάνου και το 
τελευταίο είναι αρμόδιο για την εκτέλεση 
καθηκόντων διαχείρισης όσον αφορά τον 
ΟΕΕ, τότε ο ΟΕΕ θεωρείται ως ο ΔΟΕΕ 
για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να διασφαλισθεί ότι οι ΟΕΕ που έχουν διευθυντικό 
όργανο, για παράδειγμα διοικητικό συμβούλιο το οποίο έχει συνολική ευθύνη για τη διαχείριση, 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ και υπόκεινται στις απαιτήσεις της οδηγίας. Ειδάλλως θα είναι 
δύσκολο να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της οδηγίας στις περιπτώσεις αυτών των ΟΕΕ και των 
διαχειριστών τους.
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Τροπολογία 332
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΔΟΕΕ στους οποίους έχει χορηγηθεί 
άδεια, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, 
για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης σε 
έναν ή περισσότερους ΟΕΕ δικαιούται 
επίσης να προωθεί εμπορικά μετοχές ή 
μερίδια των εν λόγω ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στην Κοινότητα, 
υπό τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου VI 
και, όπου είναι σκόπιμο, του άρθρου 35.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να επικεντρώνεται σε οργανισμούς επενδύσεων. Πρωταρχικός στόχος 
αυτής της οδηγίας θα πρέπει να είναι η ρύθμιση των μη ρυθμιζόμενων οργανισμών επενδύσεων 
(ΟΕΕ) που διατίθενται στους ευρωπαίους επενδυτές ή που επενδύουν σε ευρωπαϊκές αγορές.

Τροπολογία 333
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΔΟΕΕ στους οποίους έχει χορηγηθεί 
άδεια, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, 
για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης σε 
έναν ή περισσότερους ΟΕΕ δικαιούται 
επίσης να προωθεί εμπορικά μετοχές ή 
μερίδια των εν λόγω ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στην Κοινότητα, 
υπό τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου VI 
και, όπου είναι σκόπιμο, του άρθρου 35.

ΔΟΕΕ στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, για τη 
διαχείριση ενός ή περισσοτέρων ΟΕΕ 
δικαιούται επίσης να προωθεί εμπορικά 
μετοχές ή μερίδια των ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στην Ένωση, υπό 
τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου VI και, 
όπου είναι σκόπιμο, του άρθρου 35.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Χαιρετίζουμε την προταθείσα τροπολογία της συμβιβαστικής πρότασης της Σουηδικής 
Προεδρίας.

Τροπολογία 334
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΔΟΕΕ στους οποίους έχει χορηγηθεί 
άδεια, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, 
για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης σε 
έναν ή περισσότερους ΟΕΕ δικαιούται 
επίσης να προωθεί εμπορικά μετοχές ή 
μερίδια των εν λόγω ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στην Κοινότητα, 
υπό τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου VI 
και, όπου είναι σκόπιμο, του άρθρου 35.

ΔΟΕΕ στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, για τη 
διαχείριση ενός ή περισσοτέρων ΟΕΕ 
δικαιούται επίσης να προωθεί εμπορικά 
μετοχές ή μερίδια των εν λόγω ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στην Ένωση, υπό 
τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου VI και, 
όπου είναι σκόπιμο, του άρθρου 35.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας μόνο διαχειριστής θα πρέπει να θεωρείται ΔΟΕΕ, υπεύθυνος για τη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 335
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα άρθρα 19 έως 30 εφαρμόζονται σε 
όλους τους ΟΕΕ που προωθούνται 
εμπορικά στην Ένωση, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη ο τόπος εγκατάστασής 
τους και ανεξαρτήτως εάν εδρεύουν ή όχι 
στην Ένωση.
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Or. en

Τροπολογία 336
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα άρθρα 19 έως 30 εφαρμόζονται σε 
όλους τους ΟΕΕ που προωθούνται 
εμπορικά στην Ένωση, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη ο τόπος εγκατάστασής 
τους και ανεξαρτήτως εάν εδρεύουν στην 
Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους ΟΕΕ στους οποίους 
επενδύουν επενδυτές από την ΕΕ και όλες τις δραστηριότητες των (Δ)ΟΕΕ στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ, προέλευσης εντός και εκτός ΕΕ. Αυτό αφορά το 
«αποτύπωμα» των ΔΟΕΕ και των οργανισμών επενδύσεων που δεν εδρεύουν στην ΕΕ και το 
πρόβλημα των υπεράκτιων οργανισμών επενδύσεων που χρησιμοποιούνται για λόγους 
φορολογικού και ρυθμιστικού αρμπιτράζ. 

Τροπολογία 337
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα άρθρα 31 έως 33 δεν 
εφαρμόζονται στην εμπορική προώθηση 
μετοχών ή μεριδίων ΟΕΕ που αποτελούν 
αντικείμενο τρέχουσας προσφοράς προς 
το κοινό βάσει ενημερωτικού δελτίου το 
οποίο έχει συνταχθεί και δημοσιευθεί 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ, της 
4ης Νοεμβρίου 2003, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που 
πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή 
τους προς διαπραγμάτευση1.
1 ΕΕ L 345, της 31.12.2003, σ. 64.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 338
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει ούτε 
περιορίζει επενδυτές να διαθέτουν 
μερίδια ή μετοχές ΟΕΕ, που έχουν στην 
κατοχή τους, στην αγορά κεφαλαίων. 
Αυτοί οι επενδυτές, ή οι μεσάζοντές τους, 
μπορούν να προσφέρουν ή να διαθέτουν 
αυτές τις μετοχές ή τα μερίδια σε ή μαζί 
με επενδυτές εντός ενός κράτους μέλους, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία αυτού 
του κράτους μέλους. Ωστόσο, στις 
περιπτώσεις όπου η προσφορά ή διάθεση 
αυτή αποτελεί πρωτοβουλία του ΔΟΕΕ 
που διαχειρίζεται τέτοιους ΟΕΕ, αυτή η 
προσφορά ή διάθεση θεωρείται ως 
εμπορική προώθηση εκ μέρους του 
ΔΟΕΕ για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Investors in funds which are closed-ended and do not permit redemptions, such as private 
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equity funds, rely on being able to sell their fund investments to other investors in order to be 
able to exit funds when needed. Because private equity funds are not typically listed on a 
securities market or exchange, such sales take place by way of transactions between 
investors. This “secondary market” is substantial and critically important to EU private 
equity funds of funds and other European investors (including pension funds) not only as a 
means of achieving liquidity but also as a means of acquiring mature private equity assets -
which can enhance investment returns.

Τροπολογία 339
Hans-Peter Martin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε καμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

διαγράφεται

α) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα μέσω 
μιας εταιρείας με την οποία οι ΔΟΕΕ 
συνδέονται μέσω κοινής διαχείρισης ή 
ελέγχου, ή μέσω ουσιαστικής άμεσης ή 
έμμεσης συμμετοχής, διαχειρίζονται 
χαρτοφυλάκια των ΟΕΕ των οποίων τα 
υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω 
της χρήσης μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν 
συνολικά το ανώτατο όριο των 100 
εκατομμυρίων ευρώ ή των 500 
εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση που το 
χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ αποτελείται από 
ΟΕΕ χωρίς μόχλευση, ούτε δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης εκάστου ΟΕΕ,
β) ΔΟΕΕ, εγκατεστημένοι στην 
Κοινότητα, οι οποίοι δεν παρέχουν 
υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ οι οποίοι 
εδρεύουν στην Κοινότητα και δεν 
προωθούν εμπορικά τους ΟΕΕ στην 
Κοινότητα,
γ) ΟΣΕΚΑ ή εταιρείες διαχείρισης ή 
επενδύσεών τους που έχουν λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2009/.../ΕΚ [η 
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οδηγία ΟΣΕΚΑ],
δ) πιστωτικά ιδρύματα που καλύπτονται 
από την οδηγία 2006/48/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση),
ε) ιδρύματα που καλύπτονται από την 
οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών,
στ) ιδρύματα που καλύπτονται από την 
Πρώτη οδηγία 73/239/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1973, περί 
συντονισμού των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
που αφορούν την ανάληψη 
δραστηριότητος πρωτασφαλίσεως, εκτός 
της ασφαλίσεως ζωής, και την άσκηση 
αυτής , την οδηγία 2002/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, 
σχετικά με την ασφάλιση ζωής και την 
οδηγία 2005/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με τις 
αντασφαλίσεις και την τροποποίηση των 
οδηγιών 73/239/EΟΚ, 92/49/EΟΚ του 
Συμβουλίου, καθώς και των οδηγιών 
98/78/EΚ και 2002/83/EΚ,
ζ) υπερεθνικά όργανα, όπως είναι η 
Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ, η ΕΚΤ, η 
ΕΤΕπ., το ΕΤαΕ, άλλα υπερεθνικά 
όργανα και παρεμφερείς διεθνείς 
οργανισμοί, σε περίπτωση που τα εν λόγω 
όργανα ή οργανισμοί διαχειρίζονται έναν 
ή περισσότερους ΟΕΕ.

Or. de
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Τροπολογία 340
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα 
μέσω μιας εταιρείας με την οποία οι 
ΔΟΕΕ συνδέονται μέσω κοινής 
διαχείρισης ή ελέγχου, ή μέσω 
ουσιαστικής άμεσης ή έμμεσης 
συμμετοχής, διαχειρίζονται 
χαρτοφυλάκια των ΟΕΕ των οποίων τα 
υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω 
της χρήσης μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν 
συνολικά το ανώτατο όριο των 100 
εκατομμυρίων ευρώ ή των 500 
εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση που το 
χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ αποτελείται από 
ΟΕΕ χωρίς μόχλευση, ούτε δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης εκάστου ΟΕΕ,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου και των ιδιωτικών επενδυτικών 
κεφαλαίων πρέπει να καλύπτει όλους τους οργανισμούς επενδύσεων και τους διαχειριστές τους 
και να μην αφήνει νομοθετικά κενά. Η υπόθεση που θα δικαιολογούσε την υιοθέτηση 
υψηλότερων ορίων, ότι οι οργανισμοί ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων δεν είναι 
μοχλευμένοι, είναι μη ρεαλιστική. Όρια και εξαιρέσεις «ήσσονος σημασίας» παρέχουν κίνητρα 
στους ΔΟΕΕ να εφαρμόζουν πρακτικές δημιουργικής λογιστικής, για να αποφεύγουν τη 
ρύθμιση.
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Τροπολογία 341
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα 
μέσω μιας εταιρείας με την οποία οι 
ΔΟΕΕ συνδέονται μέσω κοινής 
διαχείρισης ή ελέγχου, ή μέσω 
ουσιαστικής άμεσης ή έμμεσης 
συμμετοχής, διαχειρίζονται 
χαρτοφυλάκια των ΟΕΕ των οποίων τα 
υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω 
της χρήσης μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν 
συνολικά το ανώτατο όριο των 100 
εκατομμυρίων ευρώ ή των 500 
εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση που το 
χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ αποτελείται από 
ΟΕΕ χωρίς μόχλευση, ούτε δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης εκάστου ΟΕΕ,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου και των ιδιωτικών επενδυτικών 
κεφαλαίων πρέπει να καλύπτει όλους τους οργανισμούς επενδύσεων και τους διαχειριστές τους 
και να μην αφήνει νομοθετικά κενά. Η υπόθεση που θα δικαιολογούσε την υιοθέτηση 
υψηλότερων ορίων, ότι οι οργανισμοί ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων δεν είναι 
μοχλευμένοι, είναι μη ρεαλιστική. Όρια και εξαιρέσεις «ήσσονος σημασίας» παρέχουν κίνητρα 
στους ΔΟΕΕ να εφαρμόζουν πρακτικές δημιουργικής λογιστικής, για να αποφεύγουν τη 
ρύθμιση. 
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Τροπολογία 342
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα 
μέσω μιας εταιρείας με την οποία οι 
ΔΟΕΕ συνδέονται μέσω κοινής 
διαχείρισης ή ελέγχου, ή μέσω 
ουσιαστικής άμεσης ή έμμεσης 
συμμετοχής, διαχειρίζονται 
χαρτοφυλάκια των ΟΕΕ των οποίων τα 
υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω 
της χρήσης μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν 
συνολικά το ανώτατο όριο των 100 
εκατομμυρίων ευρώ ή των 500 
εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση που το 
χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ αποτελείται από 
ΟΕΕ χωρίς μόχλευση, ούτε δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης εκάστου ΟΕΕ,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι οργανισμοί επενδύσεων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της προστασίας των επενδυτών.

Τροπολογία 343
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα 
μέσω μιας εταιρείας με την οποία οι 
ΔΟΕΕ συνδέονται μέσω κοινής 
διαχείρισης ή ελέγχου, ή μέσω 

διαγράφεται
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ουσιαστικής άμεσης ή έμμεσης 
συμμετοχής, διαχειρίζονται 
χαρτοφυλάκια των ΟΕΕ των οποίων τα 
υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω 
της χρήσης μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν 
συνολικά το ανώτατο όριο των 100 
εκατομμυρίων ευρώ ή των 500 
εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση που το 
χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ αποτελείται από 
ΟΕΕ χωρίς μόχλευση, ούτε δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης εκάστου ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισάγει ένα απλουστευμένο καθεστώς για ΔΟΕΕ άνευ συστημικής σημασίας. Κύρια 
προτεραιότητα της παρούσας οδηγίας είναι η κάλυψη του συστημικού κινδύνου. Προκειμένου 
να ελαχιστοποιηθεί η παράπλευρη ζημία που προκαλείται από την κοινή για όλους προσέγγιση, 
οι μικρότεροι ΔΟΕΕ θα πρέπει να έχουν ως μόνη υποχρέωση να καταχωρίζονται και να 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις διαφάνειας των άρθρων 19 έως 21.

Τροπολογία 344
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα 
μέσω μιας εταιρείας με την οποία οι 
ΔΟΕΕ συνδέονται μέσω κοινής 
διαχείρισης ή ελέγχου, ή μέσω 
ουσιαστικής άμεσης ή έμμεσης 
συμμετοχής, διαχειρίζονται 
χαρτοφυλάκια των ΟΕΕ των οποίων τα 
υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω 
της χρήσης μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν 
συνολικά το ανώτατο όριο των 100 

διαγράφεται



PE438.497v02-00 24/126 AM\806449EL.doc

EL

εκατομμυρίων ευρώ ή των 500 
εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση που το 
χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ αποτελείται από 
ΟΕΕ χωρίς μόχλευση, ούτε δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης εκάστου ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να τυγχάνει εφαρμογής σε όλους τους ΔΟΕΕ, χωρίς οιεσδήποτε εξαιρέσεις 
βασιζόμενες στο μέγεθος των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Ειδάλλως, θα παρέχεται 
σημαντικό κίνητρο στους διαχειριστές για να δημιουργούν οργανισμούς επενδύσεων μόλις κάτω 
από το όριο και να αναζητούν τρόπο να αναθέτουν το μεγαλύτερο δυνατό μέρος του συνόλου 
των καθηκόντων τους σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών και «συμβούλους». Αυτό θα 
υπονόμευε το στόχο της οδηγίας, ο οποίος είναι να καλύπτει όλους τους παράγοντες στο 
χρηματοπιστωτικό κλάδο. 

Τροπολογία 345
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα 
μέσω μιας εταιρείας με την οποία οι 
ΔΟΕΕ συνδέονται μέσω κοινής 
διαχείρισης ή ελέγχου, ή μέσω 
ουσιαστικής άμεσης ή έμμεσης 
συμμετοχής, διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια 
των ΟΕΕ των οποίων τα υπό διαχείριση 
περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω της 
χρήσης μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν 
συνολικά το ανώτατο όριο των 100 
εκατομμυρίων ευρώ ή των 500 
εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση που το 
χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ αποτελείται από 
ΟΕΕ χωρίς μόχλευση, ούτε δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την ημερομηνία 

(α) ΔΟΕΕ οι οποίοι διαχειρίζονται ΟΕΕ 
των οποίων τα συνολικά υπό διαχείριση 
περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω της 
χρήσης μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο του 1 δισεκατομμυρίου
ευρώ ή του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ σε 
περίπτωση που ο ΟΕΕ αποτελείται από 
συμμετοχές α) χωρίς μόχλευση και β) 
χωρίς δικαιώματα εξαγοράς που να 
μπορούν να ασκηθούν εντός περιόδου 5 
ετών από την ημερομηνία σύστασης του 
ΟΕΕ. Για τον υπολογισμό αυτών των 
ανωτάτων ορίων:
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σύστασης εκάστου ΟΕΕ,

(i) ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται 
ΔΟΕΕ ή των οποίων τη διαχείριση έχουν 
αναθέσει οι ΔΟΕΕ σε επιχειρήσεις που 
ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τους ΔΟΕΕ 
συνυπολογίζονται·
(ii) όσον αφορά ΟΕΕ οι οποίοι είναι α) 
χωρίς μόχλευση και β) χωρίς δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης του ΟΕΕ, τα όρια 
εφαρμόζονται επί του ποσού του καθαρού 
κεφαλαίου με το οποίο οι επενδυτές 
συμμετέχουν στον ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιαστικής σημασίας να είναι αναλογική η παρούσα οδηγία και να μην επιβαρύνει 
υπέρμετρα τους μικρούς ΔΟΕΕ. 

Τροπολογία 346
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα 
μέσω μιας εταιρείας με την οποία οι 
ΔΟΕΕ συνδέονται μέσω κοινής 
διαχείρισης ή ελέγχου, ή μέσω 
ουσιαστικής άμεσης ή έμμεσης 
συμμετοχής, διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια 
των ΟΕΕ των οποίων τα υπό διαχείριση 
περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω της 
χρήσης μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν 
συνολικά το ανώτατο όριο των 100
εκατομμυρίων ευρώ ή των 500 
εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση που το 
χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ αποτελείται από 

(α) ΔΟΕΕ οι οποίοι διαχειρίζονται 
χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των οποίων τα 
συνολικά υπό διαχείριση περιουσιακά 
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των 
περιουσιακών στοιχείων τα οποία 
αποκτήθηκαν μέσω της χρήσης μόχλευσης, 
δεν υπερβαίνουν συνολικά το ανώτατο 
όριο των 500 εκατομμυρίων ευρώ ή του 1 
δισεκατομμυρίου ευρώ σε περίπτωση που 
το χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ αποτελείται από 
συμμετοχές (α) χωρίς μόχλευση και (β) 
χωρίς δικαιώματα εξαγοράς που να 
μπορούν να ασκηθούν εντός περιόδου 5 
ετών από την ημερομηνία σύστασης του
ΟΕΕ. Για τον υπολογισμό αυτών των 
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ΟΕΕ χωρίς μόχλευση, ούτε δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την ημερομηνία 
σύστασης εκάστου ΟΕΕ,

ανωτάτων ορίων: 

(i) χαρτοφυλάκια ΟΕΕ τους οποίους 
διαχειρίζονται ΔΟΕΕ ή των οποίων τη 
διαχείριση έχουν αναθέσει οι ΔΟΕΕ σε 
επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο 
με τους ΔΟΕΕ συνυπολογίζονται·
(ii) όσον αφορά ΟΕΕ οι οποίοι είναι α) 
χωρίς μόχλευση και β) χωρίς δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης του ΟΕΕ, τα όρια 
εφαρμόζονται επί του συνόλου των 
δεσμεύσεων των επενδυτών στον ΟΕΕ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

It is not clear what is meant by the reference to portfolios being managed indirectly or by the 
undefined references to substantive direct or indirect holdings. Suggested clarificatory 
wording has been provided indicating that it refers both to portfolios which the AIFM itself 
manages and to portfolios the management of which it delegates to a group member (using 
the normal Community definitions of a group undertakings). Equity AIFs normally obtain 
commitments from their investors which are not drawn down until an investment is to be 
made. Accordingly the commitments do not become assets under management at the time the 
investors make commitments. We assume that Private Equity AIFMs which have raised AIFs 
with commitments over the relevant threshold are nevertheless intended to be subject to 
regulation under the Directive.

Τροπολογία 347
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα 
μέσω μιας εταιρείας με την οποία οι 
ΔΟΕΕ συνδέονται μέσω κοινής 
διαχείρισης ή ελέγχου, ή μέσω 
ουσιαστικής άμεσης ή έμμεσης 
συμμετοχής, διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια 

(α) ΔΟΕΕ οι οποίοι διαχειρίζονται ΟΕΕ 
των οποίων τα συνολικά υπό διαχείριση 
περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω της 
χρήσης μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν το 
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των ΟΕΕ των οποίων τα υπό διαχείριση 
περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω της 
χρήσης μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν 
συνολικά το ανώτατο όριο των 100
εκατομμυρίων ευρώ ή των 500 
εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση που το 
χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ αποτελείται από 
ΟΕΕ χωρίς μόχλευση, ούτε δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την ημερομηνία 
σύστασης εκάστου ΟΕΕ,

ανώτατο όριο των 500 εκατομμυρίων ευρώ 
ή του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε 
περίπτωση που ο ΟΕΕ αποτελείται από 
συμμετοχές α) χωρίς μόχλευση και β) 
χωρίς δικαιώματα εξαγοράς που να 
μπορούν να ασκηθούν εντός περιόδου 5 
ετών από την ημερομηνία σύστασης του 
ΟΕΕ. Για τον υπολογισμό αυτών των 
ανωτάτων ορίων:

(i) ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται 
ΔΟΕΕ ή των οποίων τη διαχείριση έχουν 
αναθέσει οι ΔΟΕΕ σε επιχειρήσεις που 
ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τους ΔΟΕΕ 
συνυπολογίζονται·
(ii) όσον αφορά ΟΕΕ οι οποίοι είναι α) 
χωρίς μόχλευση και β) χωρίς δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης του ΟΕΕ, τα όρια 
εφαρμόζονται επί του ποσού του καθαρού 
κεφαλαίου με το οποίο οι επενδυτές 
συμμετέχουν στον ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής πρέπει να περιορισθεί σε ΔΟΕΕ που προκαλούν συστημικό κίνδυνο, 
ειδάλλως η σκοπούμενη εποπτεία θα είναι δύσκολο να εφαρμοσθεί με το δέοντα τρόπο. Μικροί 
ΔΟΕΕ δεν προκαλούν συστημικό κίνδυνο και είναι δυσανάλογο να συμπεριληφθούν. Η οδηγία 
θα επιφέρει κόστος συμμόρφωσης, το οποίο θα επιβαρύνει ιδιαιτέρως τους μικρούς ΔΟΕΕ και 
αυτοί έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να επωφεληθούν από τη θέσπιση δικαιωμάτων 
διαβατηρίου. Η αύξηση των ανωτάτων ορίων έχει ως στόχο να διασφαλισθεί ότι μικροί 
οργανισμοί επενδύσεων χωρίς επίδραση στο συστημικό κίνδυνο μπορούν να εξαιρεθούν από το 
πεδίο εφαρμογής. 
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Τροπολογία 348
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα μέσω 
μιας εταιρείας με την οποία οι ΔΟΕΕ 
συνδέονται μέσω κοινής διαχείρισης ή 
ελέγχου, ή μέσω ουσιαστικής άμεσης ή 
έμμεσης συμμετοχής, διαχειρίζονται 
χαρτοφυλάκια των ΟΕΕ των οποίων τα 
υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω της 
χρήσης μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν 
συνολικά το ανώτατο όριο των 100 
εκατομμυρίων ευρώ ή των 500 
εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση που το 
χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ αποτελείται από 
ΟΕΕ χωρίς μόχλευση, ούτε δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την ημερομηνία 
σύστασης εκάστου ΟΕΕ,

(α) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα μέσω 
μιας εταιρείας με την οποία οι ΔΟΕΕ 
συνδέονται μέσω κοινής διαχείρισης ή 
ελέγχου, ή μέσω ουσιαστικής άμεσης ή 
έμμεσης συμμετοχής, διαχειρίζονται 
χαρτοφυλάκια των ΟΕΕ των οποίων τα 
υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω της 
χρήσης μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν 
συνολικά το ανώτατο όριο των 100 
εκατομμυρίων ευρώ ή του 1 
δισεκατομμυρίου ευρώ σε περίπτωση που 
το χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ αποτελείται από 
ΟΕΕ χωρίς μόχλευση και χωρίς
δικαιώματα εξαγοράς που να μπορούν να 
ασκηθούν εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης εκάστου ΟΕΕ, Για 
τον υπολογισμό αυτών των ανωτάτων 
ορίων: 
(i) τα χαρτοφυλάκια των ΟΕΕ τους 
οποίους διαχειρίζονται ΔΟΕΕ ή των 
οποίων τη διαχείριση έχουν αναθέσει σε 
τρίτους οι ΔΟΕΕ θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται, αλλά όχι και τα 
χαρτοφυλάκια που διαχειρίζονται υπό 
ανάθεση οι ΔΟΕΕ·
(ii) όσον αφορά ΟΕΕ οι οποίοι είναι 
χωρίς μόχλευση και χωρίς δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης του ΟΕΕ, τα 
ανώτατα όρια θα πρέπει να εφαρμοσθούν 
στο σύνολο των δεσμεύσεων των 
επενδυτών στον ΟΕΕ και όχι στο ποσό 
των υπό διαχείριση περιουσιακών 
στοιχείων. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων 
μορφών ΟΕΕ και να αποφευχθεί η μεγάλη διοικητική επιβάρυνση μικρών και μεσαίων 
εταιρειών, εφόσον η εποπτεία είναι εξασφαλισμένη. 

Τροπολογία 349
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα 
μέσω μιας εταιρείας με την οποία οι 
ΔΟΕΕ συνδέονται μέσω κοινής 
διαχείρισης ή ελέγχου, ή μέσω 
ουσιαστικής άμεσης ή έμμεσης 
συμμετοχής, διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια 
των ΟΕΕ των οποίων τα υπό διαχείριση 
περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω της 
χρήσης μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν 
συνολικά το ανώτατο όριο των 100 
εκατομμυρίων ευρώ ή των 500 
εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση που το 
χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ αποτελείται από 
ΟΕΕ χωρίς μόχλευση, ούτε δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την ημερομηνία 
σύστασης εκάστου ΟΕΕ,

(α) ΔΟΕΕ οι οποίοι διαχειρίζονται 
χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των οποίων τα υπό 
διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω της 
χρήσης μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν 
συνολικά το ανώτατο όριο των 100 
εκατομμυρίων ευρώ ή του 1 
δισεκατομμυρίου ευρώ σε περίπτωση που 
το χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ αποτελείται από 
ΟΕΕ (α) χωρίς μόχλευση και (β) χωρίς
δικαιώματα εξαγοράς που να μπορούν να 
ασκηθούν εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης του ΟΕΕ. 

Για τον υπολογισμό αυτών των ανωτάτων 
ορίων:
(i) χαρτοφυλάκια ΟΕΕ τους οποίους 
διαχειρίζονται ΔΟΕΕ ή των οποίων τη 
διαχείριση έχουν αναθέσει οι ΔΟΕΕ σε 
επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο 
με τους ΔΟΕΕ συνυπολογίζονται·
(ii) όσον αφορά ΟΕΕ οι οποίοι είναι α) 
χωρίς μόχλευση και β) χωρίς δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης του ΟΕΕ, τα 
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ανώτατα όρια εφαρμόζονται επί του 
συνόλου των δεσμεύσεων των επενδυτών 
στον ΟΕΕ και όχι στο ποσό των υπό 
διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 350
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα μέσω 
μιας εταιρείας με την οποία οι ΔΟΕΕ 
συνδέονται μέσω κοινής διαχείρισης ή 
ελέγχου, ή μέσω ουσιαστικής άμεσης ή 
έμμεσης συμμετοχής, διαχειρίζονται 
χαρτοφυλάκια των ΟΕΕ των οποίων τα 
υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω της 
χρήσης μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν 
συνολικά το ανώτατο όριο των 100 
εκατομμυρίων ευρώ ή των 500 
εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση που το 
χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ αποτελείται από 
ΟΕΕ χωρίς μόχλευση, ούτε δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την ημερομηνία 
σύστασης εκάστου ΟΕΕ,

(α) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα μέσω 
μιας εταιρείας με την οποία οι ΔΟΕΕ 
συνδέονται μέσω κοινής διαχείρισης ή 
ελέγχου, ή μέσω ουσιαστικής άμεσης ή 
έμμεσης συμμετοχής, διαχειρίζονται 
χαρτοφυλάκια των ΟΕΕ των οποίων τα 
υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω της 
χρήσης μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν 
συνολικά το ανώτατο όριο των 500
εκατομμυρίων ευρώ ή του 1 
δισεκατομμυρίου ευρώ σε περίπτωση που 
το χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ αποτελείται από 
ΟΕΕ χωρίς μόχλευση και χωρίς
δικαιώματα εξαγοράς που να μπορούν να 
ασκηθούν εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία της αρχικής επένδυσης σε 
κάθε ΟΕΕ, ωστόσο οι ΔΟΕΕ αυτοί 
υπόκεινται σε καταχώριση στα κράτη 
μέλη καταγωγής τους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Θεωρεί ότι η «παράπλευρη ζημία» που προκαλείται από την υφιστάμενη πρόταση οδηγίας δεν 
δικαιολογείται. Καθόσον πολλά προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
ΔΟΕΕ ρυθμίζονται καταλλήλως σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες 
θέσπισης λεπτομερέστερων διατάξεων, προκειμένου να καλύψουμε τα υφιστάμενα νομοθετικά 
κενά με εύλογο τρόπο. 
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Τροπολογία 351
Marta Andreasen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα μέσω 
μιας εταιρείας με την οποία οι ΔΟΕΕ 
συνδέονται μέσω κοινής διαχείρισης ή 
ελέγχου, ή μέσω ουσιαστικής άμεσης ή 
έμμεσης συμμετοχής, διαχειρίζονται 
χαρτοφυλάκια των ΟΕΕ των οποίων τα 
υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω της 
χρήσης μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν 
συνολικά το ανώτατο όριο των 100
εκατομμυρίων ευρώ ή των 500 
εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση που το 
χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ αποτελείται από 
ΟΕΕ χωρίς μόχλευση, ούτε δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την ημερομηνία 
σύστασης εκάστου ΟΕΕ,

(α) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα μέσω 
μιας εταιρείας με την οποία οι ΔΟΕΕ 
συνδέονται μέσω κοινής διαχείρισης ή 
ελέγχου, ή μέσω ουσιαστικής άμεσης ή 
έμμεσης συμμετοχής, διαχειρίζονται 
χαρτοφυλάκια των ΟΕΕ των οποίων τα 
υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω της 
χρήσης μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν 
συνολικά το ανώτατο όριο των 200
εκατομμυρίων ευρώ ή του 1 
δισεκατομμυρίου ευρώ σε περίπτωση που 
το χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ αποτελείται από 
ΟΕΕ χωρίς μόχλευση, ούτε δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την ημερομηνία 
σύστασης εκάστου ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το χαμηλότερο όριο για τους υπό διαχείριση οργανισμούς επενδύσεων θα έχει αμελητέα 
επίδραση στο συστημικό κίνδυνο, τον οποίο επιχειρεί να αντιμετωπίσει η οδηγία, ωστόσο θα 
δημιουργήσει κανονιστική επιβάρυνση σε μικρότερους οργανισμούς επενδύσεων, οι οποίοι 
διαθέτουν τα λιγότερα μέσα για να την αντιμετωπίσουν. 
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Τροπολογία 352
Thomas Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a a) Εταιρείες διαχείρισης που έχουν 
λάβει άδεια σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και παρέχουν υπηρεσίες 
διαχείρισης σε οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων που ρυθμίζονται σε εθνικό 
επίπεδο και προωθούνται εμπορικά μόνο 
στο κράτος μέλος καταγωγής τους,

Or. en

Τροπολογία 353
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ΔΟΕΕ, εγκατεστημένοι στην 
Κοινότητα, οι οποίοι δεν παρέχουν 
υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ οι οποίοι 
εδρεύουν στην Κοινότητα και δεν 
προωθούν εμπορικά τους ΟΕΕ στην 
Κοινότητα,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται σύμφωνα με τον εκ νέου καθορισμό του πεδίου εφαρμογής στην τροπολογία 
26.
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Τροπολογία 354
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ΔΟΕΕ, εγκατεστημένοι στην 
Κοινότητα, οι οποίοι δεν παρέχουν 
υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ οι οποίοι
εδρεύουν στην Κοινότητα και δεν 
προωθούν εμπορικά τους ΟΕΕ στην 
Κοινότητα,

(β) ΔΟΕΕ, εγκατεστημένοι στην Ένωση, οι 
οποίοι δεν διαχειρίζονται ΟΕΕ που
εδρεύουν στην Ένωση και δεν προωθούν 
εμπορικά τους ΟΕΕ στην Ένωση πέραν 
των εξαιρέσεων που επιτρέπονται, υπό το 
εθνικό δίκαιο ενός κράτους μέλους, στους 
ΟΕΕ και αφορούν ιδιωτικές 
τοποθετήσεις,

Or. en

Αιτιολόγηση

We welcome the fact that both the Gauzès Report and the Swedish Presidency Compromise 
Proposal now seek to define management services more clearly. Member States should 
continue to have the ability to define private placement exemptions for offering AIF to classes 
of investors that do not require the protections of this Directive and AIFM – whether 
incorporated in the EU or not – should not be caught by the Directive if they do not market in 
the EU other than to such investors and do not manage AIF established or incorporated in the 
Community. We believe that this principle has been accepted in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal and the Gauzès Report as a consequence of amendments to Article 4.
We are of the view that retaining subparagraph (b) above, with the amendments suggested 
above, further clarifies the position. We welcome the revised definition of "marketing" and 
agree that an AIFM should only be treated as marketing if it initiates the offer.

Τροπολογία 355
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ΔΟΕΕ, εγκατεστημένοι στην 
Κοινότητα, οι οποίοι δεν παρέχουν 
υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ οι οποίοι
εδρεύουν στην Κοινότητα και δεν 
προωθούν εμπορικά τους ΟΕΕ στην 

(β) ΔΟΕΕ, εγκατεστημένοι στην Ένωση, οι 
οποίοι δεν διαχειρίζονται ΟΕΕ που
εδρεύουν στην Ένωση και δεν προωθούν 
εμπορικά τους ΟΕΕ στην Ένωση πέραν 
των εξαιρέσεων που επιτρέπονται, υπό το 
εθνικό δίκαιο ενός κράτους μέλους, στους 
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Κοινότητα, ΟΕΕ και αφορούν ιδιωτικές 
τοποθετήσεις,

Or. en

Τροπολογία 356
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ΔΟΕΕ, εγκατεστημένοι στην 
Κοινότητα, οι οποίοι δεν παρέχουν 
υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ οι οποίοι
εδρεύουν στην Κοινότητα και δεν 
προωθούν εμπορικά τους ΟΕΕ στην 
Κοινότητα,

(β) ΔΟΕΕ, εγκατεστημένοι στην Ένωση, οι 
οποίοι δεν διαχειρίζονται ΟΕΕ που
εδρεύουν στην Ένωση και δεν προωθούν 
εμπορικά τους ΟΕΕ στην Ένωση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας μόνο διαχειριστής θα πρέπει να θεωρείται ΔΟΕΕ, υπεύθυνος για τη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 357
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ΔΟΕΕ, εγκατεστημένοι στην 
Κοινότητα, οι οποίοι δεν παρέχουν 
υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ οι οποίοι
εδρεύουν στην Κοινότητα και δεν 
προωθούν εμπορικά τους ΟΕΕ στην
Κοινότητα,

(β) Διαχείριση, από έναν ΔΟΕΕ, ΟΕΕ που
δεν εδρεύουν στην Ένωση και δεν 
προωθούνται εμπορικά στην Ένωση,

Or. en



AM\806449EL.doc 35/126 PE438.497v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Εξ ορισμού όλοι οι οργανισμοί επενδύσεων τρίτων χωρών αποτελούν ΟΕΕ. Εάν ένας ΔΟΕΕ 
από την ΕΕ διαχειρίζεται οργανισμούς επενδύσεων σε τρίτες χώρες, οι οποίοι δεν προωθούνται 
εμπορικά στην ΕΕ, δεν είναι αναγκαίο να εφαρμοσθούν κανόνες της ΕΕ σε αυτήν τη 
δραστηριότητα, καθώς αυτό θα οδηγούσε σε επιβάρυνση λόγω επικαλύψεων και ασυνέπειας 
κανόνων σε μια δραστηριότητα η οποία δεν αφορά την ενιαία αγορά. Ένας τέτοιος περιορισμός 
θα έχει ως μόνο αποτέλεσμα να στερούνται οι διαχειριστές επενδύσεων από την ΕΕ τη 
δυνατότητα να ανταγωνίζονται διαχειριστές εκτός ΕΕ για εντολές οργανισμών επενδύσεων 
εκτός ΕΕ.

Τροπολογία 358
Sari Essayah

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) ΔΟΕΕ που παρέχουν υπηρεσίες 
διαχείρισης αποκλειστικά στις μητρικές 
τους επιχειρήσεις, στις θυγατρικές τους 
επιχειρήσεις ή σε άλλες θυγατρικές 
επιχειρήσεις των μητρικών τους 
επιχειρήσεων,

Or. en

Τροπολογία 359
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ αποκλειστικά για τις 
μητρικές τους επιχειρήσεις, τις 
θυγατρικές τους επιχειρήσεις ή άλλες 
θυγατρικές επιχειρήσεις των μητρικών 
τους επιχειρήσεων,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθούν ακούσιες και δυσανάλογες συνέπειες και να ελαχιστοποιηθεί η 
παράπλευρη ζημία, θα πρέπει να επιδιωχθούν συγκεκριμένες περιορισμένες εξαιρέσεις. Οι 
βιομηχανικές εταιρείες χαρτοφυλακίου αποτελούν μια τέτοια εξαίρεση.

Τροπολογία 360
Thomas Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) ΔΟΕΕ, εφόσον διαχειρίζονται έναν 
ή περισσότερους ΟΕΕ, των οποίων οι 
μόνοι επενδυτές είναι οι ίδιοι οι ΔΟΕΕ 
ή οι μητρικές τους επιχειρήσεις ή οι 
θυγατρικές επιχειρήσεις των ΔΟΕΕ ή 
άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις αυτών 
των μητρικών επιχειρήσεων, υπό την 
προϋπόθεση ότι κανένας από αυτούς 
τους επενδυτές δεν αποτελεί ο ίδιος 
ΟΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 361
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ΟΣΕΚΑ ή εταιρείες διαχείρισης ή 
επενδύσεών τους που έχουν λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2009/.../ΕΚ [η 
οδηγία ΟΣΕΚΑ].

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 362
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ΟΣΕΚΑ ή εταιρείες διαχείρισης ή 
επενδύσεών τους που έχουν λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2009/.../ΕΚ [η 
οδηγία ΟΣΕΚΑ].

(γ) ΟΣΕΚΑ ή εταιρείες διαχείρισης ή 
επενδύσεών τους που έχουν λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ [η 
οδηγία ΟΣΕΚΑ], εφόσον αυτές οι 
εταιρείες διαχείρισης ή επενδύσεων δεν 
διαχειρίζονται ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμφωνούμε με την προταθείσα τροπολογία της έκθεσης Gauzès.

Τροπολογία 363
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) πιστωτικά ιδρύματα που καλύπτονται 
από την οδηγία 2006/48/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση),

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμφωνούμε με την προταθείσα τροπολογία της συμβιβαστικής πρότασης της Σουηδικής 
Προεδρίας και της έκθεσης Gauzès. Δεν δικαιολογείται να προβλεφθεί συγκεκριμένη εξαίρεση 
για τα πιστωτικά ιδρύματα στην οδηγία – αυτό απλώς θα δημιουργούσε άνισους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων κατηγοριών ρυθμιζόμενων οντοτήτων.
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Τροπολογία 364
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) ιδρύματα που καλύπτονται από την 
οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών,

(ε) ιδρύματα που καλύπτονται από την 
οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ),
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των εξουσιοδοτημένων φορέων που 
διαχειρίζονται ΙΕΣΠ και ενεργούν για 
λογαριασμό τους, οι οποίοι αναφέρονται 
στο άρθρο 2, παράγραφος 1, της εν λόγω 
οδηγίας ή των διαχειριστών επενδύσεων 
που ορίζονται βάσει του άρθρου 19, 
παράγραφος 1, της αυτής οδηγίας, 
εφόσον δεν διαχειρίζονται ΟΕΕ 
εγκατεστημένους στην Ένωση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμφωνούμε με την προταθείσα τροπολογία της συμβιβαστικής πρότασης της Σουηδικής 
Προεδρίας.

Τροπολογία 365
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) ιδρύματα που καλύπτονται από την 
οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 

(ε) ίδρυμα που υπάγεται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/41/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τις 
δραστηριότητες και την εποπτεία των 
ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες 
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συνταξιοδοτικών παροχών, επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών, περιλαμβανομένων των 
διατάξεων του άρθρου 3 της οδηγίας 
2003/41/ΕΚ, εξαιρουμένου όμως κάθε 
ιδρύματος που προβλέπεται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 2, στοιχείο β, της οδηγίας 
2003/41/ΕΚ. Προκειμένου να καθορισθεί, 
για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
εάν ένα ίδρυμα υπάγεται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/41/ΕΚ, 
οιαδήποτε απόφαση μη εφαρμογής της 
οδηγίας από κράτος μέλος σύμφωνα με 
το άρθρο 5 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ δεν 
λαμβάνεται υπόψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Το 
κείμενο του ορισμού θα πρέπει να διορθωθεί για να εξασφαλισθεί ότι τα μικρά τοπικά 
ιδρύματα, τα οποία δεν υπάγονται στην οδηγία ΙΕΣΠ για λόγους διακριτικής ευχέρειας των 
κρατών και με σκοπό τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, δεν θα χρειάζεται να ζητούν 
άδεια υπό την οδηγία ΔΟΕΕ. 

Τροπολογία 366
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) ιδρύματα που καλύπτονται από την 
οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών,

(ε) ίδρυμα που υπάγεται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/41/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τις 
δραστηριότητες και την εποπτεία των 
ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών, περιλαμβανομένων των 
διατάξεων του άρθρου 3 της οδηγίας 
2003/41/ΕΚ, εξαιρουμένου όμως κάθε 
ιδρύματος που προβλέπεται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 2, στοιχείο β της οδηγίας 
2003/41/ΕΚ. Προκειμένου να καθορισθεί, 
για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
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εάν ένα ίδρυμα υπάγεται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/41/ΕΚ, 
οιαδήποτε απόφαση μη εφαρμογής της 
οδηγίας από κράτος μέλος σύμφωνα με
το άρθρο 5 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ δεν 
λαμβάνεται υπόψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο του ορισμού θα πρέπει να διορθωθεί για να εξασφαλισθεί ότι τα μικρά τοπικά 
ιδρύματα, τα οποία δεν υπάγονται στην οδηγία ΙΕΣΠ για λόγους διακριτικής ευχέρειας των 
κρατών και με σκοπό τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, δεν θα χρειάζεται να ζητούν 
άδεια υπό την οδηγία ΔΟΕΕ. 

Τροπολογία 367
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) ιδρύματα που καλύπτονται από την 
οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών,

(ε) ιδρύματα που καλύπτονται από την 
οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν ενεργούν ως ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία που ενεργούν ως ΟΕΕ θα πρέπει να υπάγονται στην οδηγία.
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Τροπολογία 368
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) ιδρύματα που καλύπτονται από την 
οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών,

(ε) εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
κυβερνήσεις και όργανα ή ιδρύματα τα 
οποία διαχειρίζονται οργανισμούς 
επενδύσεων που υποστηρίζουν 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι δημόσια και μη δημόσια ιδρύματα και 
όργανα, τα οποία είναι υπεύθυνα για συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης 
(περιλαμβανομένων και των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών) δεν θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 369
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
κυβερνήσεις, κρατικά επενδυτικά 
σχήματα και όργανα ή ιδρύματα τα οποία 
διαχειρίζονται οργανισμούς επενδύσεων 
που υποστηρίζουν συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρατικές αρχές και συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει να 
εξαιρεθούν.
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Τροπολογία 370
Syed Kamall

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) κάθε άτομο ή οντότητα, εφόσον 
επενδύει αποκλειστικά για ίδιο 
λογαριασμό,

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμφωνούμε με την αρχή που διέπει το προταθέν νέο στοιχείο (στ α), η οποία προβλέπεται στην 
έκθεση Gauzès, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί θα πρέπει να περιορισθεί σε κάποια 
συγκεκριμένη κατηγορία οντοτήτων. Κάθε οντότητα ή άτομο που ενεργεί αποκλειστικά για 
λογαριασμό του θα πρέπει να εξαιρείται από τις διατάξεις της οδηγίας.

Τροπολογία 371
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται ιδιωτικά 
επενδυτικά κεφάλαια ή οργανισμούς 
επενδύσεων κλειστού τύπου,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση ρητρών κατοχύρωσης κεκτημένων δικαιωμάτων (“grandfathering clauses”), για 
παράδειγμα προκειμένου να εξαιρούνται ΔΟΕΕ και ΟΕΕ ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων 
από το πεδίο εφαρμογής, είναι απολύτως αναγκαία, καθότι οι όροι των υφισταμένων ΟΕΕ 
ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης χωρίς να 
ληφθούν υπόψη το κόστος και οι υποχρεώσεις που θα επιβάλει στους ΟΕΕ η οδηγία. Καθώς οι 
μικροί ΟΕΕ ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων δεν επηρεάζουν την εσωτερική αγορά, δεν 
προβλέπεται να αποκομίσουν οιοδήποτε όφελος από τα δικαιώματα διαβατηρίου και ενδέχεται 
να δυσκολευθούν στην αντιμετώπιση της επιβάρυνσης που προκαλεί η συμμόρφωση και στο 
αυξημένο κόστος, οι ΟΕΕ αυτοί θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.
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Τροπολογία 372
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ β) εταιρείες διαχείρισης που έχουν 
λάβει άδεια σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και παρέχουν υπηρεσίες 
διαχείρισης σε οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων που ρυθμίζονται σε εθνικό 
επίπεδο και προωθούνται εμπορικά μόνο 
στο κράτος μέλος καταγωγής τους,

Or. en

Αιτιολόγηση

ΟΕΕ που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο δεν προκαλούν συστημικό 
κίνδυνο, καθώς είναι συνήθως αυστηρώς ρυθμιζόμενα αμοιβαία κεφάλαια στην αγορά 
λιανικής, πολλοί δε από αυτούς υφίστανται παρόμοια διαχείριση με τους ΟΣΕΚΑ. 

Τροπολογία 373
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ γ) οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 
που ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο και 
προωθούνται εμπορικά μόνο στο κράτος 
μέλος καταγωγής τους,

Or. en

Αιτιολόγηση

ΟΕΕ που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο δεν προκαλούν συστημικό 
κίνδυνο, καθώς είναι συνήθως αυστηρώς ρυθμιζόμενα αμοιβαία κεφάλαια στην αγορά 
λιανικής, πολλοί δε από αυτούς υφίστανται παρόμοια διαχείριση με τους ΟΣΕΚΑ. 
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Τροπολογία 374
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ δ) ΔΟΕΕ που παρέχουν υπηρεσίες 
διαχείρισης αποκλειστικά στις μητρικές 
τους επιχειρήσεις, στις θυγατρικές τους 
επιχειρήσεις ή σε άλλες θυγατρικές 
επιχειρήσεις των μητρικών τους 
επιχειρήσεων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξαίρεση διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων που δεν παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους.

Τροπολογία 375
Olle Schmidt, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ ε) εταιρείες με εσωτερική διαχείριση, 
οι οποίες δεν παρέχουν στους μετόχους 
τους δικαιώματα εξαγοράς ή επαναγοράς, 
επενδύουν κυρίως μακροπρόθεσμα σε 
κινητές αξίες, κάνουν περιορισμένη ή 
μηδενική χρήση μόχλευσης και οι μετοχές 
τους είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη 
αγορά της ΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
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companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation.

Τροπολογία 376
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ στ) συστήματα συμμετοχής των 
εργαζομένων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα συμμετοχής των εργαζομένων θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας.

Τροπολογία 377
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ στ) συστήματα συμμετοχής των 
εργαζομένων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα συμμετοχής των εργαζομένων θα πρέπει να εξαιρεθούν.
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Τροπολογία 378
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ στ) συστήματα συμμετοχής των 
εργαζομένων,

Or. en

Τροπολογία 379
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ στ) συστήματα συμμετοχής των 
εργαζομένων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμφωνούμε με τις προταθείσες τροπολογίες της συμβιβαστικής πρότασης της Σουηδικής 
Προεδρίας και της έκθεσης Gauzès.

Τροπολογία 380
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ ζ) ΔΟΕΕ όσον αφορά ΟΕΕ, του οποίου 
οι επενδυτές είναι στο σύνολό τους πρώην 
και νυν μέλη, μέτοχοι, διευθυντές, 
ανώτατα ή ανώτερα στελέχη ή υπάλληλοι 
του ΔΟΕΕ ή οιουδήποτε μέλους του 
ομίλου του και/ή παρέχουν συμβουλές ή 
υπηρεσίες στον ΟΕΕ ή τον ΔΟΕΕ και/ή 
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στον ΔΟΕΕ και τις επιχειρήσεις του 
ομίλου του και/ή άλλοι επιτρεπόμενοι 
δικαιούχοι υπό τα συστήματα 
απασχόλησης,

Or. en

Αιτιολόγηση

It is necessary to provide exclusion for employee share schemes. It is also normal, and 
frequently required by investors that AIFM and their group members and their respective 
employees should co-invest with funds they manage, particularly in relation to Private Equity 
Funds. This does not require regulation and investor protections of the kind appropriate for 
third party investors. Like other employee share schemes (which would also benefit from this 
exclusion) such arrangements should be encouraged as aligning the interests of staff and 
investors and encouraging the commitment of employees without subjecting them to further 
regulation.

Τροπολογία 381
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ η) ιδρύματα ή οργανισμοί υπό τον 
έλεγχο εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών κυβερνήσεων και ιδρύματα τα 
οποία διαχειρίζονται οργανισμούς 
επενδύσεων που υποστηρίζουν 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης, εάν τα ιδρύματα ή οι 
οργανισμοί αυτοί διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξαίρεση δημόσιων επιχειρηματικών κεφαλαίων από το πεδίο εφαρμογής.
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Τροπολογία 382
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ θ) συλλογικοί οργανισμοί οι οποίοι 
ρυθμίζονται επαρκώς από τη σχετική 
εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους 
στο οποίο εδρεύουν και οι οποίοι 
προωθούνται εμπορικά μόνο σε αυτό το 
κράτος μέλος,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 383
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ ι) σχήματα ειδικού σκοπού που 
δημιουργήθηκαν προκειμένου να 
τιτλοποιηθούν ορισμένα περιουσιακά 
στοιχεία,

Or. en

Τροπολογία 384
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ ι) σχήματα ειδικού σκοπού για 
τιτλοποίηση. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Συμφωνούμε με τις προταθείσες τροπολογίες της συμβιβαστικής πρότασης της Σουηδικής 
Προεδρίας και της έκθεσης Gauzès.

Τροπολογία 385
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ ια) βιομηχανικές εταιρείες 
χαρτοφυλακίου των οποίων οι μετοχές 
είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά 
της ΕΕ, εφόσον κατέχουν μετοχές 
θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών 
τους, τις οποίες διατηρούν υπό τον έλεγχό 
τους αποσκοπώντας στην εφαρμογή 
βιομηχανικής επιχειρηματικής 
στρατηγικής,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής πρέπει να περιορισθεί σε ΔΟΕΕ που προκαλούν συστημικό κίνδυνο, 
ειδάλλως η σκοπούμενη εποπτεία θα είναι δύσκολο να εφαρμοσθεί με ορθό τρόπο. Οι 
βιομηχανικές εταιρείες χαρτοφυλακίου αποτελούν μακροπρόθεσμους δικαιούχους χωρίς 
προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα τερματισμού της επένδυσης και με βιομηχανική προσέγγιση του 
χαρτοφυλακίου τους. Οι εταιρείες αυτές δεν προκαλούν συστημικό κίνδυνο και, εφόσον είναι 
εισηγμένες, υπάγονται στο ισχύον εταιρικό δίκαιο της ΕΕ, σε κρατική ρύθμιση και στους 
κανόνες εισαγωγής στο χρηματιστήριο, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται αποτελεσματική 
προστασία των επενδυτών. Οι ως άνω εταιρείες θα πρέπει να εξαιρεθούν.
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Τροπολογία 386
Marta Andreasen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ ιβ) εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
εταιρείες επενδύσεων κλειστού τύπου,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εισηγμένες εταιρείες που διαχειρίζονται εταιρείες επενδύσεων κλειστού τύπου δεν έχουν 
ΔΟΕΕ και τη διαχείρισή τους ασκούν υπάλληλοι. Το διοικητικό συμβούλιο, που λογοδοτεί στους 
μετόχους, είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική σχετικά με τον κίνδυνο και τις επενδύσεις. 

Τροπολογία 387
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ιγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ ιγ) ΔΟΕΕ, εφόσον διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ, των οποίων οι μόνοι 
επενδυτές είναι οι μητρικές ή οι 
θυγατρικές επιχειρήσεις των ΔΟΕΕ ή 
άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις αυτών των 
μητρικών επιχειρήσεων, υπό την 
προϋπόθεση ότι κανένας από αυτούς τους 
επενδυτές δεν αποτελεί ο ίδιος ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι δικαιολογημένη η θέσπιση ρήτρας εξαίρεσης για διαχειριστές, όταν αυτοί διαχειρίζονται 
επενδύσεις που προέρχονται από τον ίδιο όμιλο. Δεν προκαλείται επιπλέον κίνδυνος για τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Καθώς αυτοί οι οργανισμοί επενδύσεων χρησιμοποιούνται συχνά 
εντός τραπεζικών ή ασφαλιστικών ομίλων, τα χρηματοπιστωτικά αυτά ιδρύματα υποχρεούνται 
ήδη να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα κατά των κινδύνων σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά 
τον έλεγχό τους. Εκτός αυτού, η προστασία του επενδυτή δεν είναι απαραίτητη σε μια τέτοια 
περίπτωση επένδυσης εντός του ιδίου ομίλου.
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Τροπολογία 388
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ιγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ ιγ) ΔΟΕΕ, εφόσον διαχειρίζονται έναν 
ή περισσότερους ΟΕΕ, των οποίων οι 
μόνοι επενδυτές είναι οι μητρικές ή οι 
θυγατρικές επιχειρήσεις των ΔΟΕΕ ή 
άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις αυτών των 
μητρικών επιχειρήσεων, υπό την 
προϋπόθεση ότι κανένας από αυτούς τους 
επενδυτές δεν αποτελεί ο ίδιος ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι δικαιολογημένη η θέσπιση ρήτρας εξαίρεσης για διαχειριστές, όταν αυτοί διαχειρίζονται 
επενδύσεις που προέρχονται από τον ίδιο όμιλο. Δεν προκαλείται επιπλέον κίνδυνος για τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Καθώς αυτοί οι οργανισμοί επενδύσεων χρησιμοποιούνται συχνά 
εντός τραπεζικών ή ασφαλιστικών ομίλων, τα χρηματοπιστωτικά αυτά ιδρύματα υποχρεούνται 
ήδη να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα κατά των κινδύνων σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά 
τον έλεγχό τους. Εκτός αυτού, η προστασία του επενδυτή δεν είναι απαραίτητη σε μια τέτοια 
περίπτωση επένδυσης εντός του ιδίου ομίλου.

Τροπολογία 389
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ιγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ ιγ) ΔΟΕΕ, εφόσον διαχειρίζονται έναν 
ή περισσότερους ΟΕΕ, των οποίων οι 
μόνοι επενδυτές είναι οι ίδιοι οι ΔΟΕΕ ή 
οι άμεσες ή έμμεσες μητρικές ή 
θυγατρικές επιχειρήσεις των ΔΟΕΕ ή 
άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις αυτών των 
άμεσων ή έμμεσων μητρικών 
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επιχειρήσεων,

Or. en

Αιτιολόγηση

We broadly agree with the new subparagraph (ba) proposed in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal (which we set out as a new subparagraph above) with the final caveat 
"provided that none of those investors itself is an AIF" removed. AIFM that operate AIF for 
their own account or for investment solely by other group companies should not be subject to 
the requirements of the Directive. However, we do not see the need for an exclusion for 
investors that are themselves AIF – where appropriate, those AIF would themselves be caught 
by the Directive and we do not see the need for both levels to be regulated.

Τροπολογία 390
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ιδ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ ιδ) ΔΟΕΕ που δικαιούνται βάσει 
εθνικής νομοθεσίας να παρέχουν 
υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ που 
προωθούνται εμπορικά μόνο στο κράτος 
μέλος καταγωγής τους, 

Or. en

Τροπολογία 391
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ιε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ ιε) ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται μόνο 
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που 
επενδύουν αποκλειστικά σε μετοχές ή 
άλλες κινητές αξίες οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν δικαίωμα στα ίδια 
κεφάλαια μη εισηγμένης εταιρείας ή σε 
παρόμοιες εισηγμένες κινητές αξίες, υπό 
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την προϋπόθεση ότι δεσμεύονται να 
διατηρήσουν αυτές τις εισηγμένες κινητές 
αξίες για ελάχιστη χρονική περίοδο [ενός 
χρόνου], 

Or. en

Τροπολογία 392
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ιστ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ ιστ) εταιρείες διαχείρισης που έχουν 
λάβει άδεια σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και παρέχουν υπηρεσίες 
διαχείρισης σε οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων που ρυθμίζονται σε εθνικό 
επίπεδο και προωθούνται εμπορικά μόνο 
στο κράτος μέλος καταγωγής τους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 393
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ιστ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ ιστ) εταιρείες διαχείρισης που έχουν 
λάβει άδεια σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και παρέχουν υπηρεσίες 
διαχείρισης σε οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων που ρυθμίζονται σε εθνικό 
επίπεδο και προωθούνται εμπορικά μόνο 
στο κράτος μέλος καταγωγής τους,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς δεν έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει ανάγκη να ρυθμιστεί από την ΕΕ η διαχείριση, 
αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο, των ρυθμιζόμενων οργανισμών επενδύσεων χωρίς συστημική 
σημασία και της εμπορικής προώθησής τους στην αγορά της χώρας καταγωγής τους, το σχέδιο 
οδηγίας προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 5, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Συνθήκη 
ΕΚ).

Τροπολογία 394
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ιστ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ ιστ) εταιρείες διαχείρισης που έχουν 
λάβει άδεια σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και παρέχουν υπηρεσίες 
διαχείρισης σε οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων που ρυθμίζονται σε εθνικό 
επίπεδο και προωθούνται εμπορικά μόνο 
στο κράτος μέλος καταγωγής τους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας (άρθρο 5, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση). Εξαίρεση των ΟΕΕ χωρίς διασυνοριακή διάθεση, που 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο, και των διαχειριστών τους από το πεδίο 
εφαρμογής. 

Τροπολογία 395
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ιστ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ ιστ) εταιρείες διαχείρισης που έχουν 
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λάβει άδεια σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και παρέχουν υπηρεσίες 
διαχείρισης σε οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων οι οποίοι ρυθμίζονται σε 
εθνικό επίπεδο, περιλαμβάνουν πέντε 
επενδυτές κατ΄ ανώτατο όριο και 
προωθούνται εμπορικά μόνο στο κράτος 
μέλος καταγωγής τους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οργανισμοί επενδύσεων με περιορισμένο αριθμό επενδυτών επιτρέπουν ατομικές συμβατικές 
ρυθμίσεις. ΔΟΕΕ οι οποίοι διαχειρίζονται οργανισμούς επενδύσεων με πέντε επενδυτές κατ΄ 
ανώτατο όριο και τους προωθούν μόνο σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει, συνεπώς, να εξαιρεθούν 
από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΔΟΕΕ, εάν υπόκεινται σε αποτελεσματική εθνική ρύθμιση.

Τροπολογία 396
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ιζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ ιζ) εθνικές κεντρικές τράπεζες,

Or. en

Τροπολογία 397
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ιζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ ιζ) εθνικές κεντρικές τράπεζες,

Or. en
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Τροπολογία 398
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ιζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ ιζ) εθνικές κεντρικές τράπεζες,

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμφωνούμε με τις προταθείσες τροπολογίες της συμβιβαστικής πρότασης της Σουηδικής 
Προεδρίας και της έκθεσης Gauzès.

Τροπολογία 399
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ιη (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ ιη) εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
κυβερνήσεις, κρατικά επενδυτικά 
σχήματα και όργανα ή ιδρύματα που 
διαχειρίζονται οργανισμούς επενδύσεων, 
οι οποίοι υποστηρίζουν συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης, σε περίπτωση κατά 
την οποία τα ιδρύματα ή οι οργανισμοί 
αυτοί διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ,

Or. en
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Τροπολογία 400
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ιθ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ ιθ) εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
κυβερνήσεις και όργανα ή ιδρύματα τα 
οποία διαχειρίζονται οργανισμούς 
επενδύσεων που υποστηρίζουν 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμφωνούμε με τις προταθείσες τροπολογίες της συμβιβαστικής πρότασης της Σουηδικής 
Προεδρίας και της έκθεσης Gauzès.

Τροπολογία 401
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ κ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ κ) ΔΟΕΕ οι οποίοι διαχειρίζονται 
αποκλειστικά επενδυτικά προϊόντα που 
έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πωλούνται μόνο σε εθνικό 
επίπεδο, στο έδαφος του εν λόγω κράτους 
μέλους,

Or. en

Αιτιολόγηση

 Προκειμένου να αποφευχθούν ακούσιες και δυσανάλογες συνέπειες και να ελαχιστοποιηθεί η 
παράπλευρη ζημία, θα πρέπει να επιδιωχθούν συγκεκριμένες περιορισμένες εξαιρέσεις. Είναι 
ιδιαιτέρως σημαντικό να μην εμπίπτουν τα εθνικά προϊόντα στο πεδίο εφαρμογής, καθώς 
ρυθμίζονται και πωλούνται μόνο σε εθνικό επίπεδο, δεν αποτελούν δυνητικό συστημικό κίνδυνο 
και διαθέτουν κατάλληλη προστασία του καταναλωτή. 
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Τροπολογία 402
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ κα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ κα) βιομηχανικές εταιρείες 
χαρτοφυλακίου των οποίων οι μετοχές 
είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά 
της ΕΕ, εφόσον κατέχουν μετοχές 
θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών 
τους αποσκοπώντας στην εφαρμογή 
βιομηχανικής επιχειρηματικής 
στρατηγικής,

Or. en

Αιτιολόγηση

 Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Τροπολογία 403
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ κβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ κβ) ΔΟΕΕ, εφόσον αποτελούν εταιρεία 
της οποίας η επιχειρηματική στρατηγική 
είναι να αποκτά ελέγχουσες ή σημαντικές 
συμμετοχές σε μία ή περισσότερες 
θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες και 
η οποία δεν ιδρύεται με κύριο σκοπό την 
εξασφάλιση κέρδους για τους επενδυτές 
της μέσω εκποίησης των θυγατρικών ή 
των συνδεδεμένων εταιρειών της εντός 
προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί σε μια περισσότερο αναλογική οδηγία, η οποία δεν θα ζημιώσει 
τους μικρούς οργανισμούς χωρίς συστημική σημασία.

Τροπολογία 404
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ κγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ κγ) ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση, οι 
οποίοι διαθέτουν νομική προσωπικότητα, 
δεν παρέχουν δικαιώματα εξαγοράς ή 
επαναγοράς στους μετόχους τους, 
επενδύουν κυρίως σε κινητές αξίες, 
κάνουν περιορισμένη ή μηδενική χρήση 
μόχλευσης και οι μετοχές τους είναι 
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προταθείσα οδηγία είναι μάλλον ακατάλληλη για κάποιες πιο παραδοσιακές, εταιρείες 
επενδύσεων ή χαρτοφυλακίων οι οποίες, μολονότι δεν είναι καταχωρημένες ως ΟΣΕΚΑ, είναι 
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενες αγορές, δεν παρέχουν δικαιώματα εξαγοράς ή επαναγοράς στους 
μετόχους τους και κάνουν περιορισμένη ή μηδενική χρήση μόχλευσης. Εκτός αυτού, οι κίνδυνοι 
και οι στόχοι που εμπεριέχονται στο σχέδιο οδηγίας, παρόλο που δικαιολογούνται για 
αυθεντικούς ΟΕΕ, είτε δεν αφορούν τις εταιρείες επενδύσεων και χαρτοφυλακίων (για 
παράδειγμα ο κίνδυνος ρευστότητας), είτε αντιμετωπίζονται ήδη από το κανονιστικό πλαίσιο 
(για παράδειγμα η διαφάνεια).
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Τροπολογία 405
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ κγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ κγ) ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση, οι 
οποίοι διαθέτουν νομική προσωπικότητα, 
δεν παρέχουν δικαιώματα εξαγοράς ή 
επαναγοράς στους μετόχους τους, 
επενδύουν κυρίως σε κινητές αξίες, 
κάνουν περιορισμένη ή μηδενική χρήση 
μόχλευσης και οι μετοχές τους είναι 
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.

Τροπολογία 406
Olle Schmidt, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ κδ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ κδ) εταιρείες με εσωτερική διαχείριση, 
οι οποίες δεν παρέχουν δικαιώματα 
εξαγοράς ή επαναγοράς στους μετόχους 
τους, επενδύουν κυρίως μακροπρόθεσμα 
σε κινητές αξίες, κάνουν περιορισμένη ή 
μηδενική χρήση μόχλευσης και οι μετοχές 
τους είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη 
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αγορά της ΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation

Τροπολογία 407
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ κδ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ κδ) ΔΟΕΕ, εφόσον διαχειρίζονται ΟΕΕ 
με εσωτερική διαχείριση που δεν 
παρέχουν δικαιώματα εξαγοράς ή 
επαναγοράς στους μετόχους τους, 
επενδύουν κυρίως σε κινητές αξίες, 
κάνουν περιορισμένη ή μηδενική χρήση 
μόχλευσης και οι μετοχές τους είναι 
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά της ΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί άμεση εφαρμογή του Πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το άρθρο 5 του οποίου απαιτεί να 
λαμβάνεται υπόψη στα σχέδια ευρωπαϊκής νομοθεσίας η ανάγκη να είναι κάθε βάρος που 
βαρύνει τους οικονομικούς φορείς «το ελάχιστο δυνατό και ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο 
στόχο». Η εφαρμογή της νέα οδηγίας ΔΟΕΕ σε υφιστάμενες εταιρείες επενδύσεων του 
Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί ατυχή, ανεπιθύμητη ενέργεια της συνολικής προσέγγισης που 
ακολούθησε η Επιτροπή κατά την εκπόνηση της οδηγίας και δεν είναι ανάλογη προς τους 
στόχους της τελευταίας. 
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Τροπολογία 408
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ κε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ κε) ΔΟΕΕ οι οποίοι διαχειρίζονται έναν 
ή περισσότερους ΟΕΕ αποκλειστικά για 
τις μητρικές ή τις θυγατρικές τους 
επιχειρήσεις ή άλλες θυγατρικές της 
μητρικής τους επιχείρησης, καθώς και 
οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 
κλειστού τύπου εισηγμένοι σε 
ρυθμιζόμενη αγορά που υπάγονται στις 
οδηγίες 2001/34/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ ή 
2003/71/ΕΚ,

Or. en

Αιτιολόγηση

ΔΟΕΕ οι οποίοι διαχειρίζονται ΟΕΕ αποκλειστικά για τις μητρικές ή τις θυγατρικές τους 
επιχειρήσεις δεν αποτελούν συλλογικές επενδύσεις και δεν θα πρέπει να ρυθμίζονται από την 
παρούσα οδηγία. Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου ρυθμίζονται ήδη από 
την οδηγία περί διαφάνειας και από την οδηγία περί ενημερωτικών δελτίων και, κατά συνέπεια, 
θα πρέπει επίσης να εξαιρούνται. Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να αξιολογηθούν από την 
Επιτροπή προκειμένου να διασφαλισθεί η οριζόντια προσέγγιση και να αποφευχθεί το 
ρυθμιστικό αρμπιτράζ.

Τροπολογία 409
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Μόνο το κεφάλαιο V - τμήμα 2α της 
παρούσας οδηγίας εφαρμόζεται στην 
περίπτωση των ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται 
χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των οποίων τα υπό 
διαχείριση περιουσιακά στοιχεία δεν 
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υπερβαίνουν συνολικά το ανώτατο όριο 
του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε
περίπτωση που το χαρτοφυλάκιο του 
ΟΕΕ αποτελείται από ΟΕΕ χωρίς 
μόχλευση και χωρίς δικαιώματα 
εξαγοράς που μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης εκάστου ΟΕΕ. Για 
τον υπολογισμό αυτών των ανωτάτων 
ορίων:
(i) τα χαρτοφυλάκια των ΟΕΕ τους 
οποίους διαχειρίζονται ΔΟΕΕ ή των 
οποίων τη διαχείριση έχουν αναθέσει σε 
τρίτους οι ΔΟΕΕ συνυπολογίζονται, αλλά 
τα χαρτοφυλάκια που διαχειρίζονται υπό 
ανάθεση οι ΔΟΕΕ εξαιρούνται·
(ii) τα ανώτατα όρια εφαρμόζονται επί 
του συνόλου των δεσμεύσεων των 
επενδυτών στον ΟΕΕ και όχι επί του 
συνόλου των υπό διαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων.
ΔΟΕΕ στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, για την 
παροχή υπηρεσιών διαχείρισης σε έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ δικαιούται επίσης να 
προωθεί εμπορικά μετοχές ή μερίδια των 
εν λόγω ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές 
στην Ένωση, υπό τις προϋποθέσεις του 
Κεφαλαίου VI και, όπου είναι σκόπιμο, 
του άρθρου 35.

Or. en

Αιτιολόγηση

ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ χωρίς μόχλευση και με υπό διαχείριση 
περιουσιακά στοιχεία κάτω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε όλες 
τις υποχρεώσεις αυτής της οδηγίας. Κάθε ρύθμιση που επιβάλλεται σε αυτούς τους ΔΟΕΕ θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται με ακρίβεια στους περιορισμένους κινδύνους που προκαλούν.
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Τροπολογία 410
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η οδηγία αυτή δεν εφαρμόζεται σε 
ΔΟΕΕ εφόσον αυτοί διαχειρίζονται έναν 
ή περισσότερους ΟΕΕ, των οποίων οι 
μόνοι επενδυτές είναι (i) οι ίδιοι οι ΔΟΕΕ, 
(ii) οι μητρικές ή οι θυγατρικές 
επιχειρήσεις των ΔΟΕΕ, (iii) άλλες 
θυγατρικές αυτών των μητρικών 
επιχειρήσεων ή (iv) συνταξιοδοτικά 
ταμεία που συνδέονται με τα υπό (i), (ii) 
και (iii) αναφερόμενα ιδρύματα και στα 
οποία τα ως άνω ιδρύματα καταβάλλουν 
ασφάλιστρα συνταξιοδοτικής κάλυψης, 
υπό την προϋπόθεση ότι κανένας από 
αυτούς τους επενδυτές δεν αποτελεί ο 
ίδιος ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός ενός ομίλου εταιρειών εξαιρούνταν ανέκαθεν 
από το πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας. Μια τέτοια εξαίρεση 
θα είναι χρήσιμη για πολλές πολυεθνικές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση 
να αποσαφηνίζεται ότι τα συνταξιοδοτικά κεφάλαια της εταιρείας εμπίπτουν σε αυτήν την 
εξαίρεση.

Τροπολογία 411
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Για τους ΔΟΕΕ άνευ συστημικής 
σημασίας εφαρμόζονται μόνο τα άρθρα 
6α, 19 έως 21 και 40 έως 44 της παρούσας 
οδηγίας. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Κύρια προτεραιότητα της παρούσας οδηγίας είναι η αποσόβηση του συστημικού κινδύνου. 
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η παράπλευρη ζημία που συνεπάγεται η θέσπιση ρύθμισης 
κοινής για όλες τις περιπτώσεις, οι μικρότεροι ΔΟΕΕ θα πρέπει να έχουν ως μόνη υποχρέωση 
να καταχωρίζονται και να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις διαφάνειας που 
προβλέπονται στα άρθρα 19 έως 21.

Τροπολογία 412
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Για τους ΔΟΕΕ άνευ συστημικής 
σημασίας εφαρμόζονται μόνο τα άρθρα 
6α, 19 έως 21 και 40 έως 44 της 
παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Κύρια προτεραιότητα της παρούσας οδηγίας είναι η αποσόβηση του συστημικού κινδύνου. 
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η παράπλευρη ζημία που συνεπάγεται η θέσπιση ρύθμισης 
κοινής για όλες τις περιπτώσεις, οι μικρότεροι ΔΟΕΕ θα πρέπει να έχουν ως μόνη υποχρέωση 
να καταχωρίζονται και να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις διαφάνειας που 
προβλέπονται στα άρθρα 19 έως 21.

Τροπολογία 413
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Ειδικές διατάξεις για 

αυτοδιαχειριζόμενους ΟΕΕ εισηγμένους 
σε ρυθμιζόμενες αγορές

Υπόκεινται στις ακόλουθες ειδικές 
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διατάξεις οι αυτοδιαχειριζόμενοι ΟΕΕ με 
μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά 
εντός της ΕΕ οι οποίοι δεν χορηγούν 
στους μετόχους τους δικαιώματα 
εξαγοράς ή επαναγοράς, επενδύουν κατά 
κύριο λόγο σε κινητές αξίες και κάνουν 
πολύ περιορισμένη ή μηδενική χρήση 
μόχλευσης:
1. Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
εφαρμόζεται μόνο για τους μετόχους με 
ειδική συμμετοχή που εκπροσωπούνται 
στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΕΕ ή 
δύνανται να επηρεάσουν ή να 
επιχειρήσουν να επηρεάσουν άλλως το 
διοικητικό συμβούλιο ή τη διαχείριση του 
ΟΕΕ.
2. Το άρθρο 12 δεν εφαρμόζεται.
3. Υπόκεινται, αντί του άρθρου 16 
[αποτίμηση των ΔΟΕΕ], στα λογιστικά 
πρότυπα και στους κανόνες αποτίμησης 
που εφαρμόζονται για εταιρείες 
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενες αγορές.
4. Το άρθρο 17 εφαρμόζεται μόνο για 
μετοχές και άλλους τίτλους εισηγμένους 
σε οργανωμένες ή ρυθμιζόμενες αγορές. 
Οι αυτοδιαχειριζόμενοι ΟΕΕ επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούν περισσότερους από 
έναν θεματοφύλακες ή παραλήπτες 
παρακαταθήκης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τη συγκεκριμένη διάταξη, θα διαφυλαχθεί η ιδιαίτερη φύση των αυτοδιαχειριζόμενων ΟΕΕ 
και θα εξασφαλιστεί, με τον τρόπο αυτό, η καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας.
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Τροπολογία 414
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ οι οποίοι δεν φθάνουν το 
ανώτατο όριο το οποίο αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) δικαιούνται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ οι οποίοι 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου και των ιδιωτικών επενδυτικών 
κεφαλαίων πρέπει να καλύπτει όλους τους οργανισμούς επενδύσεων και τους διαχειριστές τους 
και να μην αφήνει νομοθετικά κενά. Η υπόθεση ότι οι οργανισμοί επενδύσεων ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων δεν είναι μοχλευμένοι – υπόθεση που θα δικαιολογούσε τη θέσπιση 
υψηλότερων ορίων – δεν είναι ρεαλιστική. Όρια και εξαιρέσεις «ήσσονος σημασίας» παρέχουν 
κίνητρα στους ΔΟΕΕ να εφαρμόζουν πρακτικές δημιουργικής λογιστικής, για να αποφεύγουν τη
ρύθμιση. 

Τροπολογία 415
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ οι οποίοι δεν φθάνουν το 
ανώτατο όριο το οποίο αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) δικαιούνται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ οι οποίοι 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου και των ιδιωτικών επενδυτικών 
κεφαλαίων πρέπει να καλύπτει όλους τους οργανισμούς επενδύσεων και τους διαχειριστές τους 
και να μην αφήνει νομοθετικά κενά. Η υπόθεση ότι οι οργανισμοί επενδύσεων ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων δεν είναι μοχλευμένοι – υπόθεση που θα δικαιολογούσε τη θέσπιση 
υψηλότερων ορίων – δεν είναι ρεαλιστική. Όρια και εξαιρέσεις «ήσσονος σημασίας» παρέχουν 
κίνητρα στους ΔΟΕΕ να εφαρμόζουν πρακτικές δημιουργικής λογιστικής, για να αποφεύγουν τη 
ρύθμιση.

Τροπολογία 416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ οι οποίοι δεν φθάνουν το 
ανώτατο όριο το οποίο αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) δικαιούνται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ οι οποίοι 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαλοιφή των ορίων, βλ. τροπολογία επί του άρθρου 2 παράγραφος 2.

Τροπολογία 417
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ οι οποίοι δεν φθάνουν το 
ανώτατο όριο το οποίο αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) δικαιούνται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ οι οποίοι 

διαγράφεται
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εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα όρια έχουν απαλειφθεί με την τροπολογία 27.

Τροπολογία 418
Hans-Peter Martin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ οι οποίοι δεν φθάνουν το ανώτατο 
όριο το οποίο αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) δικαιούνται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ οι οποίοι 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 419
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ οι οποίοι δεν φθάνουν το 
ανώτατο όριο το οποίο αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) δικαιούνται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ οι οποίοι 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ οι οποίοι εξαιρούνται σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 στοιχείο βα) ή 
εμπίπτουν στο χαλαρότερο καθεστώς που 
θεσπίζεται στην παράγραφο 2α 
δικαιούνται να αντιμετωπίζονται 
οικειοθελώς ως ΔΟΕΕ οι οποίοι εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα οικειοθελούς υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 420
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ οι οποίοι δεν φθάνουν το ανώτατο 
όριο το οποίο αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) δικαιούνται να
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ οι οποίοι 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ οι οποίοι δεν φθάνουν το ανώτατο 
όριο το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 
2 στοιχείο α) δικαιούνται να προωθούν 
εμπορικώς μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ 
σε επαγγελματίες επενδυτές εντός της 
Ένωσης δυνάμει της παρούσας οδηγίας, 
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν άδεια 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του 
κράτους μέλους καταγωγής τους και 
παρέχουν αφενός στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αυτού τις πληροφορίες 
που προβλέπουν τα άρθρα 31 έως 33, 
αφετέρου στους επενδυτές τις 
πληροφορίες που προβλέπει το άρθρο 20.

Or. en

Τροπολογία 421
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι
ΔΟΕΕ οι οποίοι δεν φθάνουν το ανώτατο 
όριο το οποίο αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) δικαιούνται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ οι οποίοι 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ οι οποίοι δεν φθάνουν το ανώτατο 
όριο το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 
2 στοιχείο α) ή εξαιρούνται σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 στοιχείο ι) δικαιούνται 
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εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

να αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ οι οποίοι 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαχειριστές και οι οργανισμοί που υπόκεινται σε εθνική νομοθεσία πρέπει να εξαιρούνται 
από την οδηγία για τους ΔΟΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι τα μερίδια/μετοχές διατίθενται 
αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο, διατηρώντας, ωστόσο, το δικαίωμα να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της.

Τροπολογία 422
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ οι οποίοι δεν φθάνουν το ανώτατο 
όριο το οποίο αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) δικαιούνται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ οι οποίοι 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ οι οποίοι δεν φθάνουν το ανώτατο 
όριο το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 
2 στοιχείο α) ή εξαιρούνται σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 στοιχείο αα) δικαιούνται 
να αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ οι οποίοι 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται οργανισμούς υποκείμενους σε εθνική ρύθμιση, τους οποίους 
προωθούν εμπορικά μόνο εντός τους κράτους μέλους καταγωγής τους, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τους ΔΟΕΕ, εάν εξαιρούνται 
από αυτό.
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Τροπολογία 423
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ οι οποίοι δεν φθάνουν το ανώτατο 
όριο το οποίο αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) δικαιούνται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ οι οποίοι 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ οι οποίοι δεν φθάνουν το ανώτατο 
όριο το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 
2 στοιχείο α) δικαιούνται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ οι οποίοι 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας και να προωθούν 
εμπορικώς μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ 
σε επαγγελματίες επενδυτές εντός της 
Ένωσης δυνάμει της παρούσας οδηγίας, 
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν άδεια 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του 
κράτους μέλους καταγωγής τους και 
παρέχουν αφενός στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αυτού τις πληροφορίες 
που προβλέπουν τα άρθρα 31 έως 33, 
αφετέρου στους επενδυτές τις 
πληροφορίες που προβλέπει το άρθρο 20.

Or. en

Τροπολογία 424
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όσον αφορά ΟΕΕ που α) δεν είναι 
μοχλευμένοι και β) δεν έχουν δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης εκάστου ΟΕΕ, οι 
ΔΟΕΕ που υπερβαίνουν το όριο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
α) υπόκεινται στις διατάξεις που ορίζουν 
τα άρθρα 1 έως 10, 15, 19 και 20, το 
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άρθρο 21 παράγραφος 3, τα άρθρα 31 
έως 34 και τα κεφάλαια VIII και IX της 
παρούσας οδηγίας και σε καμία άλλη 
διάταξη αυτής.

Or. en

Τροπολογία 425
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όσον αφορά ΟΕΕ που α) δεν είναι 
μοχλευμένοι και β) δεν έχουν δικαιώματα 
εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν 
εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης εκάστου ΟΕΕ, οι 
ΔΟΕΕ που υπερβαίνουν το όριο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
α) υπόκεινται στις διατάξεις που ορίζουν 
τα άρθρα 1 έως 3, 4 έως 8, 9, 10, 15, 19 
και 20, το άρθρο 21 παράγραφος 3, τα 
άρθρα 31, 32, 33 και 34 και τα κεφάλαια 
VIII και IX της παρούσας οδηγίας και σε 
καμία άλλη διάταξη αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη οδηγία αναφέρει, ορθώς, ότι τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια «δεν συντέλεσαν 
στην αύξηση των μακροοικονομικών προληπτικών κινδύνων». Τα άρθρα που έχουν στόχο τον 
έλεγχο του συστημικού κινδύνου ή που, για οποιονδήποτε λόγο, είναι ακατάλληλα για το 
συγκεκριμένο είδος κεφαλαίων δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται για τους ΔΟΕΕ ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων και τους ΟΕΕ ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.
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Τροπολογία 426
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει 
εκτελεστικά μέτρα με στόχο τον 
καθορισμό των διαδικασιών σύμφωνα με 
τις οποίες οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των 
οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά 
στοιχεία δεν υπερβαίνουν το ανώτατο 
όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α) μπορούν να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους δυνάμει της παραγράφου 
3.

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου και των ιδιωτικών επενδυτικών 
κεφαλαίων πρέπει να καλύπτει όλους τους οργανισμούς επενδύσεων και τους διαχειριστές τους 
και να μην αφήνει νομοθετικά κενά. Η υπόθεση ότι οι οργανισμοί επενδύσεων ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων δεν είναι μοχλευμένοι – υπόθεση που θα δικαιολογούσε τη θέσπιση 
υψηλότερων ορίων – δεν είναι ρεαλιστική. Όρια και εξαιρέσεις «ήσσονος σημασίας» παρέχουν 
κίνητρα στους ΔΟΕΕ να εφαρμόζουν πρακτικές δημιουργικής λογιστικής, για να αποφεύγουν τη 
ρύθμιση. 
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Τροπολογία 427
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει 
εκτελεστικά μέτρα με στόχο τον 
καθορισμό των διαδικασιών σύμφωνα με 
τις οποίες οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των 
οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά 
στοιχεία δεν υπερβαίνουν το ανώτατο 
όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α) μπορούν να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους δυνάμει της παραγράφου 
3.

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου και των ιδιωτικών επενδυτικών 
κεφαλαίων πρέπει να καλύπτει όλους τους οργανισμούς επενδύσεων και τους διαχειριστές τους 
και να μην αφήνει νομοθετικά κενά. Η υπόθεση ότι οι οργανισμοί επενδύσεων ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων δεν είναι μοχλευμένοι – υπόθεση που θα δικαιολογούσε τη θέσπιση 
υψηλότερων ορίων – δεν είναι ρεαλιστική. Όρια και εξαιρέσεις «ήσσονος σημασίας» παρέχουν 
κίνητρα στους ΔΟΕΕ να εφαρμόζουν πρακτικές δημιουργικής λογιστικής, για να αποφεύγουν τη 
ρύθμιση. 
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Τροπολογία 428
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει 
εκτελεστικά μέτρα με στόχο τον 
καθορισμό των διαδικασιών σύμφωνα με 
τις οποίες οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των 
οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά 
στοιχεία δεν υπερβαίνουν το ανώτατο 
όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α) μπορούν να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους δυνάμει της παραγράφου 
3.

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαλοιφή των ορίων, βλ. τροπολογία επί του άρθρου 2 παράγραφος 2. 

Τροπολογία 429
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει 
εκτελεστικά μέτρα με στόχο τον 
καθορισμό των διαδικασιών σύμφωνα με 
τις οποίες οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των 

διαγράφεται
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οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά 
στοιχεία δεν υπερβαίνουν το ανώτατο 
όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α) μπορούν να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους δυνάμει της παραγράφου 
3.
Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εν λόγω εκτελεστικά μέτρα είναι περιττά. 

Τροπολογία 430
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει 
εκτελεστικά μέτρα με στόχο τον 
καθορισμό των διαδικασιών σύμφωνα με 
τις οποίες οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των 
οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά 
στοιχεία δεν υπερβαίνουν το ανώτατο 
όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α) μπορούν να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους δυνάμει της παραγράφου 
3.

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα όρια έχουν απαλειφθεί με την τροπολογία 27. 

Τροπολογία 431
Hans-Peter Martin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει 
εκτελεστικά μέτρα με στόχο τον 
καθορισμό των διαδικασιών σύμφωνα 
με τις οποίες οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των 
οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά 
στοιχεία δεν υπερβαίνουν το ανώτατο 
όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α) μπορούν να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους δυνάμει της παραγράφου 
3.

διαγράφεται

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

Or. de
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Τροπολογία 432
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει 
εκτελεστικά μέτρα με στόχο τον 
καθορισμό των διαδικασιών σύμφωνα με 
τις οποίες οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των 
οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά 
στοιχεία δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α) μπορούν να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους δυνάμει της παραγράφου 3.

4. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 49α, 49β και 
49γ μέτρα με στόχο τον καθορισμό των 
διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες οι 
ΔΟΕΕ οι οποίοι διαχειρίζονται 
χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των οποίων τα υπό 
διαχείριση περιουσιακά στοιχεία δεν 
υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) 
μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους 
δυνάμει της παραγράφου 3.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 433
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει
εκτελεστικά μέτρα με στόχο τον 
καθορισμό των διαδικασιών σύμφωνα με 

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49α, 49β και 49γ 
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τις οποίες οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των 
οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά 
στοιχεία δεν υπερβαίνουν το ανώτατο 
όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α) μπορούν να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους δυνάμει της παραγράφου 
3.

για την προσαρμογή των απαιτήσεων 
όσον αφορά τη διαχείριση ρευστότητας, 
την αποτίμηση και την πληροφόρηση των 
επενδυτών οι οποίες ισχύουν για ΔΟΕΕ 
που διαχειρίζονται ιδιωτικά επενδυτικά 
κεφάλαια, αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων 
και ΟΕΕ με ειδικά χαρακτηριστικά ως 
προς το μέγεθος και τον αριθμό των 
θεσμικών επενδυτών και οι οποίοι δεν 
προκαλούν συστημικούς κίνδυνους.
Οι προσαρμογές αυτές πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την υφιστάμενη εθνική 
νομοθεσία και ενωσιακή νομοθεσία που 
εφαρμόζεται για τα εν λόγω προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 434
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει
εκτελεστικά μέτρα με στόχο τον 
καθορισμό των διαδικασιών σύμφωνα με 
τις οποίες οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των 
οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά 
στοιχεία δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α) μπορούν να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους δυνάμει της παραγράφου 
3.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49α, 49β και 49γ 
με στόχο τον καθορισμό των διαδικασιών 
σύμφωνα με τις οποίες οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των 
οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά 
στοιχεία δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α) δικαιούνται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ εμπίπτοντες 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας. Οι πράξεις αυτές λαμβάνουν 
υπόψη το μέγεθος και τη φύση των εν 
λόγω ΔΟΕΕ και δεν τους υποχρεώνουν να 
υπαχθούν σε καμία άλλη διάταξη της 
παρούσας οδηγίας πλην αυτών που 
ορίζουν τα άρθρα 1 έως 3, 4 έως 8, 9, 10, 
15, 19 και 20, το άρθρο 21 παράγραφος 3, 
τα άρθρα 31, 32, 33 και 34 και τα 
κεφάλαια VIII και IX.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε μέτρα επιβάλλει η Επιτροπή στους μικρούς ΔΟΕΕ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τη φύση τους και να μην τους επιβάλλουν επαχθέστερες απαιτήσεις, περιοριζόμενα στα άρθρα 
που αναφέρονται ανωτέρω. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην υπόκεινται σε ασφυκτική ρύθμιση 
οι μικροί ΔΟΕΕ αυτού του είδους που επιλέγουν να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας, καθώς πολλοί εξ αυτών δραστηριοποιούνται στον τομέα των ιδιωτικών επενδυτικών 
κεφαλαίων και επικεντρώνονται στα επιχειρηματικά κεφάλαια και στην παροχή άκρως 
απαραίτητων κεφαλαίων και εμπειρογνωμοσύνης σε νέες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Τροπολογία 435
Sirpa Pietikäinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49α, 49β και 49γ, 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όπου 
προβλέπονται πρόσθετες περιστάσεις υπό 
τις οποίες οι ΔΟΕΕ και οι ΟΕΕ τους 
οποίους διαχειρίζονται δεν είναι 
υποχρεωμένοι να υπαχθούν στην 
παρούσα οδηγία, είτε στο σύνολό της είτε 
σε σχέση με ειδικές διατάξεις αυτής, διότι 
οι συγκεκριμένες περιστάσεις δεν 
συνεπάγονται συστημικούς κινδύνους ή 
δεν απαιτούν το επίπεδο προστασίας του 
επενδυτή που παρέχει η παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε μέτρα επιβάλλει η Επιτροπή στους μικρούς ΔΟΕΕ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τη φύση τους και να μην τους επιβάλλουν επαχθέστερες απαιτήσεις, περιοριζόμενα στα άρθρα 
που αναφέρονται ανωτέρω. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην υπόκεινται σε ασφυκτική ρύθμιση 
οι μικροί ΔΟΕΕ αυτού του είδους που επιλέγουν να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας, καθώς πολλοί εξ αυτών δραστηριοποιούνται στον τομέα των ιδιωτικών επενδυτικών 
κεφαλαίων και επικεντρώνονται στα επιχειρηματικά κεφάλαια και στην παροχή άκρως 
απαραίτητων κεφαλαίων και εμπειρογνωμοσύνης σε νέες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.



PE438.497v02-00 82/126 AM\806449EL.doc

EL

Τροπολογία 436
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος 
ανάθεσης καθηκόντων που εκχωρείται 
από το άρθρο 18, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι κάθε ΟΕΕ η διαχείριση 
του οποίου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας έχει έναν και μόνο 
ΔΟΕΕ που είναι υπεύθυνος για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
Ο ΔΟΕΕ είναι εξωτερικός διαχειριστής, 
ήτοι νομικό πρόσωπο που ορίζεται από 
τον ΟΕΕ ή εξ ονόματος αυτού (ο ορισθείς 
ΔΟΕΕ) και που, δια του ορισμού του 
αυτού, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση 
ολόκληρου του χαρτοφυλακίου του ΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 437
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ως «οργανισμός εναλλακτικών 
επενδύσεων» ή ΟΕΕ νοείται οποιοσδήποτε 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων 
επενδύσεών τους, που σκοπός του είναι να 
επενδύει συλλογικά σε περιουσιακά 
στοιχεία και για τον οποίο δεν απαιτείται 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 
2009/.../ΕΚ [η οδηγία ΟΣΕΚΑ], 

α) Ως «οργανισμός εναλλακτικών 
επενδύσεων» ή ΟΕΕ νοείται οποιοσδήποτε 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων 
επενδύσεών του, ο οποίος αντλεί κεφάλαια 
μέσω της εμπορικής προώθησης μετοχών 
ή μεριδίων του εν λόγω οργανισμού 
συλλογικών επενδύσεων με σκοπό την 
επένδυση των κερδών σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική 
βασισμένη στην αρχή της διασποράς του 
κινδύνου προς όφελος των επενδυτών 
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αυτών, αλλά ο οποίος δεν περιλαμβάνει 
σχήμα κλειστού τύπου ή μορφή εταιρικού 
σχήματος, οντότητα που χρειάζεται άδεια 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ [η οδηγία ΟΣΕΚΑ], 
οργανισμό συλλογικών επενδύσεων όπου, 
βάσει του καταστατικού του, ο ρόλος του 
διαχειριστή είναι καταρχάς ευθύνη του 
ίδιου του οργανισμού συλλογικών 
επενδύσεων ή ενός εκ των μελών του, ή 
οργανισμό συλλογικών επενδύσεων οι 
επενδυτές του οποίου είναι αποκλειστικά 
άλλοι ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Funds should only be classified as AIF to the extent that they are actively marketed, and 
operate on the basis of risk spreading. Closed-ended and corporate vehicles should not be 
dealt with under this regime. Likewise, self-managed funds should be exempted as they are 
not operated by third party managers. Master/feeder structures should not be subject to dual 
regulation and therefore funds that invest in other AIF should be expressly excluded. We 
welcome the revised definitions of "marketing" proposed in both the Gauzès Report and the 
Swedish Presidency Compromise Proposal. We believe it is important that only 'active' 
marketing is caught (such that marketing taking place at the initiative of the investor is not 
restricted).

Τροπολογία 438
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ως «οργανισμός εναλλακτικών 
επενδύσεων» ή ΟΕΕ νοείται οποιοσδήποτε 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων 
επενδύσεών τους, που σκοπός του είναι να 
επενδύει συλλογικά σε περιουσιακά 
στοιχεία και για τον οποίο δεν απαιτείται 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 
2009/.../ΕΚ [η οδηγία ΟΣΕΚΑ], 

α) Ως «οργανισμός εναλλακτικών 
επενδύσεων» ή ΟΕΕ νοείται οποιοσδήποτε 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων 
επενδύσεών του, ο οποίος αντλεί κεφάλαια 
μέσω της εμπορικής προώθησης μετοχών 
ή μεριδίων του εν λόγω οργανισμού 
συλλογικών επενδύσεων με σκοπό την 
επένδυση των κερδών σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική 
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βασισμένη στην αρχή της διασποράς του 
κινδύνου προς όφελος των επενδυτών 
αυτών, αλλά ο οποίος δεν περιλαμβάνει 
σχήμα κλειστού τύπου ή μορφή εταιρικού 
σχήματος, οντότητα που χρειάζεται άδεια 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ [η οδηγία ΟΣΕΚΑ], 
οργανισμό συλλογικών επενδύσεων όπου, 
βάσει του καταστατικού του, ο ρόλος του 
διαχειριστή είναι καταρχάς ευθύνη του 
ίδιου του οργανισμού συλλογικών 
επενδύσεων ή ενός εκ των μελών του, ή 
οργανισμό συλλογικών επενδύσεων οι 
επενδυτές του οποίου είναι αποκλειστικά 
άλλοι ΟΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 439
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ως «οργανισμός εναλλακτικών 
επενδύσεων» ή ΟΕΕ νοείται οποιοσδήποτε 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων 
επενδύσεών τους, που σκοπός του είναι να 
επενδύει συλλογικά σε περιουσιακά 
στοιχεία και για τον οποίο δεν απαιτείται
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 
2009/.../ΕΚ [η οδηγία ΟΣΕΚΑ], 

α) Ως «οργανισμός εναλλακτικών 
επενδύσεων» ή ΟΕΕ νοείται οποιοσδήποτε 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων 
επενδύσεών του, ο οποίος αντλεί κεφάλαια 
μέσω της εμπορικής προώθησης μετοχών 
ή μεριδίων του εν λόγω οργανισμού 
συλλογικών επενδύσεων με σκοπό την 
επένδυση των κερδών σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική 
βασισμένη στην αρχή της διασποράς του 
κινδύνου προς όφελος των επενδυτών 
αυτών, αλλά ο οποίος δεν περιλαμβάνει 
σχήμα κλειστού τύπου ή μορφή εταιρικού 
σχήματος, οντότητα που χρειάζεται άδεια 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ [η οδηγία ΟΣΕΚΑ], 
οργανισμό συλλογικών επενδύσεων όπου, 
βάσει του καταστατικού του, ο ρόλος του 
διαχειριστή είναι καταρχάς ευθύνη του 
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ίδιου του οργανισμού συλλογικών 
επενδύσεων ή ενός εκ των μελών του, ή 
οργανισμό συλλογικών επενδύσεων οι 
επενδυτές του οποίου είναι αποκλειστικά 
άλλοι ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως ΟΕΕ πρέπει να χαρακτηρίζονται μόνο οι οργανισμοί που προωθούνται εμπορικά με ενεργό 
τρόπο και λειτουργούν βάσει της διασποράς του κινδύνου. Τα σχήματα κλειστού τύπου και τα 
εταιρικά σχήματα δεν θα πρέπει να υπάγονται στο καθεστώς αυτό. Παρομοίως, θα πρέπει να 
εξαιρεθούν οι αυτοδιαχειριζόμενοι οργανισμοί, καθώς δεν τελούν υπό εξωτερική διαχείριση 
ασκούμενη από τρίτους. Επιπροσθέτως, οι δομές κύριου-τροφοδοτικού οργανισμού επενδύσεων 
δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε διπλή ρύθμιση· ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξαιρεθούν ρητώς οι 
οργανισμοί που επενδύουν σε άλλους ΟΕΕ.

Τροπολογία 440
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ως «οργανισμός εναλλακτικών 
επενδύσεων» ή ΟΕΕ νοείται οποιοσδήποτε 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων 
επενδύσεών τους, που σκοπός του είναι να 
επενδύει συλλογικά σε περιουσιακά 
στοιχεία και για τον οποίο δεν απαιτείται 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 
2009/.../ΕΚ [η οδηγία ΟΣΕΚΑ], 

α) Ως «οργανισμός εναλλακτικών 
επενδύσεων» ή ΟΕΕ νοείται οποιοσδήποτε 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων 
αντλεί κεφάλαια από σειρά επενδυτών με 
σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική 
βασισμένη στην αρχή της διασποράς του 
κινδύνου προς όφελος των επενδυτών 
αυτών, συμπεριλαμβανομένων των 
τμημάτων επενδύσεων του εν λόγω 
οργανισμού, και για τον οποίο δεν 
απαιτείται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 
της οδηγίας 2009/65/ΕΚ [η οδηγία 
ΟΣΕΚΑ],

Or. en

Αιτιολόγηση

The definition of ‘Alternative investment fund’ is a key definition in the context of the scope of 
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the Directive and the definition should clearly specify the collective investment undertakings 
intended to be covered. The concept of raising capital for investment in accordance with a 
defined investment policy on the principle of risk-spreading are key features of a fund which 
distinguish a fund from other types of undertaking - such as joint venture entities or holding 
entities - which would not in any normal sense be regarded as funds but which might be said 
to be collective investment undertakings because of the very broad and uncertain scope of this 
term.

Τροπολογία 441
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ως «οργανισμός εναλλακτικών 
επενδύσεων» ή ΟΕΕ νοείται οποιοσδήποτε 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων 
επενδύσεών τους, που σκοπός του είναι να
επενδύει συλλογικά σε περιουσιακά 
στοιχεία και για τον οποίο δεν απαιτείται 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 
2009/.../ΕΚ [η οδηγία ΟΣΕΚΑ], 

α) Ως «οργανισμός εναλλακτικών 
επενδύσεων» ή ΟΕΕ νοείται οποιοσδήποτε 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων 
επενδύσεων του, που σκοπός του είναι να
αντλεί κεφάλαια από σειρά επενδυτών με 
σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς 
όφελος των επενδυτών αυτών και για τον 
οποίο δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με το 
άρθρο 5 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της πρότασης είναι να ενταχθεί στον ορισμό του ΟΕΕ σαφέστερη περιγραφή των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των συλλογικών επενδύσεων.

Τροπολογία 442
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ως «οργανισμός εναλλακτικών 
επενδύσεων» ή ΟΕΕ νοείται οποιοσδήποτε 

α) Ως «οργανισμός εναλλακτικών 
επενδύσεων» ή ΟΕΕ νοείται οποιοσδήποτε 
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οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων 
επενδύσεών τους, που σκοπός του είναι να 
επενδύει συλλογικά σε περιουσιακά 
στοιχεία και για τον οποίο δεν απαιτείται 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 
2009/.../ΕΚ [η οδηγία ΟΣΕΚΑ], 

οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων 
επενδύσεών του,

(i) ο οποίος αντλεί κεφάλαια από σειρά 
επενδυτών με σκοπό την επένδυσή τους 
σύμφωνα με καθορισμένη επενδυτική 
πολιτική προς όφελος των επενδυτών 
αυτών, και

(ii) για τον οποίο δεν απαιτείται άδεια 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας
2009/65/ΕΚ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των ΟΕΕ με τη διατύπωση αυτή είναι ορθότερος. Βλ. επίσης το άρθρο 3 στοιχείο α) 
της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας, της 15ης Δεκεμβρίου 2009.

Τροπολογία 443
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ως «οργανισμός εναλλακτικών 
επενδύσεων» ή ΟΕΕ νοείται οποιοσδήποτε 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων 
επενδύσεών τους, που σκοπός του είναι να 
επενδύει συλλογικά σε περιουσιακά 
στοιχεία και για τον οποίο δεν απαιτείται 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 
2009/.../ΕΚ [η οδηγία ΟΣΕΚΑ], 

α) Ως «οργανισμός εναλλακτικών 
επενδύσεων» ή ΟΕΕ νοείται οποιοσδήποτε 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων 
επενδύσεών του, που σκοπός του είναι να 
επενδύει συλλογικά σε περιουσιακά 
στοιχεία, κεφάλαια ενός επενδυτή και 
λογαριασμούς υπό διαχείριση με 
μόχλευση, και για τον οποίο δεν απαιτείται 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ,

Or. en
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Τροπολογία 444
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ως «οργανισμός εναλλακτικών 
επενδύσεων» ή ΟΕΕ νοείται οποιοσδήποτε 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων 
επενδύσεών τους, που σκοπός του είναι να 
επενδύει συλλογικά σε περιουσιακά 
στοιχεία και για τον οποίο δεν απαιτείται 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 
2009/.../ΕΚ [η οδηγία ΟΣΕΚΑ], 

α) Ως «οργανισμός εναλλακτικών 
επενδύσεων» ή ΟΕΕ νοείται οποιοσδήποτε 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων 
επενδύσεών του, που σκοπός του είναι να 
επενδύει συλλογικά σε χαρτοφυλάκιο
περιουσιακών στοιχείων και για τον οποίο 
δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 
5 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ [η οδηγία 
ΟΣΕΚΑ], 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του ορισμού.

Τροπολογία 445
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ως «ΔΟΕΕ άνευ συστημικής 
σημασίας» νοούνται οι ΔΟΕΕ οι οποίοι, 
άμεσα ή έμμεσα μέσω εταιρείας με την 
οποία οι ΔΟΕΕ συνδέονται μέσω κοινής 
διαχείρισης ή ελέγχου ή μέσω 
ουσιαστικής άμεσης ή έμμεσης 
συμμετοχής, διαχειρίζονται 
χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των οποίων τα 
επιμέρους υπό διαχείριση περιουσιακά 
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων 
περιουσιακών στοιχείων αποκτηθέντων 
με μόχλευση, δεν υπερβαίνουν τα 100 
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εκατομμύρια ευρώ ή το όριο των 250 
εκατομμυρίων ευρώ συνολικά, ή των 
οποίων τα συνολικά υπό διαχείριση 
περιουσιακά στοιχεία δεν υπερβαίνουν τα 
500 εκατομμύρια ευρώ σε περίπτωση που 
το χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ αποτελείται 
από ΟΕΕ χωρίς μόχλευση και χωρίς 
δικαιώματα εξαγοράς που να μπορούν να 
ασκηθούν εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης εκάστου ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Κύρια προτεραιότητα της παρούσας οδηγίας είναι η κάλυψη του συστημικού κινδύνου. 
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η παράπλευρη ζημία που συνεπάγεται η θέσπιση ρύθμισης 
κοινής για όλες τις περιπτώσεις, οι μικρότεροι ΔΟΕΕ θα πρέπει να έχουν ως μόνη υποχρέωση 
να καταχωρίζονται και να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις διαφάνειας που 
προβλέπονται στα άρθρα 19 έως 21.

Τροπολογία 446
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ως «ΔΟΕΕ άνευ συστημικής 
σημασίας» νοούνται οι ΔΟΕΕ οι οποίοι, 
άμεσα ή έμμεσα μέσω εταιρείας με την 
οποία οι ΔΟΕΕ συνδέονται μέσω κοινής 
διαχείρισης ή ελέγχου ή μέσω 
ουσιαστικής άμεσης ή έμμεσης 
συμμετοχής, διαχειρίζονται 
χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των οποίων τα 
επιμέρους υπό διαχείριση περιουσιακά 
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων 
περιουσιακών στοιχείων αποκτηθέντων 
με μόχλευση, δεν υπερβαίνουν τα 100 
εκατομμύρια ευρώ ή το όριο των 500 
εκατομμυρίων ευρώ συνολικά, ή των 
οποίων τα συνολικά υπό διαχείριση 
περιουσιακά στοιχεία δεν υπερβαίνουν το 
1 δισεκατομμύριο ευρώ σε περίπτωση 
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που το χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ 
αποτελείται από ΟΕΕ χωρίς μόχλευση 
και χωρίς δικαιώματα εξαγοράς που να 
μπορούν να ασκηθούν εντός περιόδου 5 
ετών από την ημερομηνία σύστασης 
εκάστου ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η «παράπλευρη ζημία» που προκαλείται από την υφιστάμενη πρόταση οδηγίας δεν 
δικαιολογείται. Καθόσον πολλά προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
ΔΟΕΕ ρυθμίζονται καταλλήλως σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες 
θέσπισης λεπτομερέστερων διατάξεων, προκειμένου να καλύψουμε τα υφιστάμενα νομοθετικά 
κενά με εύλογο τρόπο.

Τροπολογία 447
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ως «καθιερωμένο σύστημα 
καταχώρισης ή έμμεσης συμμετοχής» 
νοείται κάθε συμμετοχή θεματοφύλακα ή 
τρίτου στον οποίον ο θεματοφύλακας έχει 
αναθέσει, άμεσα ή έμμεσα, τα καθήκοντα 
που ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 
1 στοιχείο β), σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του άρθρου 17 παράγραφος 4 εδάφιο 
δεύτερο, σε ρυθμιζόμενο κεντρικό 
αποθετήριο αξιών ή σε ρυθμιζόμενο 
διεθνές κεντρικό αποθετήριο αξιών 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή διευκρινίζει, στο επίπεδο 2, εάν και υπό ποιες συνθήκες θεματοφύλακας 
πρέπει να «αναθέτει» καθήκοντα σε τρίτους, ιδίως σε βασικούς μεσίτες και σε φορείς που είναι 
υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των μεταβιβάσεων αξιών και την τήρηση του μητρώου των 
οργανισμών-στόχων.
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Τροπολογία 448
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «διαχειριστής οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων» ή ΔΟΕΕ 
νοείται κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο 
του οποίου η συνήθης δραστηριότητα 
είναι η διαχείριση ενός ή πολλών ΟΕΕ,

β) ως «διαχειριστής οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων» ή ΔΟΕΕ 
νοείται κάθε νομικό πρόσωπο που 
διαχειρίζεται έναν ή πολλούς ΟΕΕ, είναι 
υπεύθυνο για τη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και, 
ανάλογα με τη νομική μορφή των ΟΕΕ, 
μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο ΟΕΕ είτε 
εξωτερικός φορέας,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να επιτρέπει μόνο έναν ΔΟΕΕ ανά ΟΕΕ.

Τροπολογία 449
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «διαχειριστής οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων» ή ΔΟΕΕ 
νοείται κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο
του οποίου η συνήθης δραστηριότητα 
είναι η διαχείριση ενός ή πολλών ΟΕΕ,

β) ως «διαχειριστής οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων» ή ΔΟΕΕ 
νοείται κάθε νομικό πρόσωπο που 
διαχειρίζεται έναν ή πολλούς ΟΕΕ, είναι 
υπεύθυνο για τη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και, 
ανάλογα με τη νομική μορφή των ΟΕΕ, 
μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο ΟΕΕ είτε 
εξωτερικός φορέας,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να επιτρέπει μόνο έναν ΔΟΕΕ ανά ΟΕΕ.

Τροπολογία 450
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «διαχειριστής οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων» ή ΔΟΕΕ 
νοείται κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο 
του οποίου η συνήθης δραστηριότητα 
είναι η διαχείριση ενός ή πολλών ΟΕΕ,

β) ως «διαχειριστής οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων» ή ΔΟΕΕ 
νοείται κάθε νομικό πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για τη διαχείριση ενός ή πολλών
ΟΕΕ και για τη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και το 
οποίο μπορεί να είναι ο ίδιος ο ΟΕΕ, εάν 
δεν έχει αναθέσει τα καθήκοντα αυτά σε 
εξωτερικό φορέα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται σαφής ορισμός ώστε κάθε οργανισμός, ανάλογα με την ιδιαίτερη μορφή του, να έχει 
ΔΟΕΕ με ουσιαστικά καθήκοντα. Τούτο ισχύει ειδικά για την περίπτωση αυτοδιαχειριζόμενων 
οργανισμών ή οργανισμών υπό εσωτερική διαχείριση.

Τροπολογία 451
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «διαχειριστής οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων» ή ΔΟΕΕ 
νοείται κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο 
του οποίου η συνήθης δραστηριότητα 
είναι η διαχείριση ενός ή πολλών ΟΕΕ,

β) ως «διαχειριστής οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων» ή ΔΟΕΕ 
νοείται κάθε νομικό πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για τη διαχείριση ενός ή πολλών
ΟΕΕ και, ανάλογα με τη νομική μορφή 
του ΟΕΕ, μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο 
ΟΕΕ είτε εξωτερικός διαχειριστής,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΔΟΕΕ είναι ο φορέας που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του ΟΕΕ και πρέπει να είναι 
αποκλειστικά νομικό πρόσωπο. Η οδηγία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές δομές 
των οργανισμών και, ανάλογα με τη νομική μορφή, ΔΟΕΕ θα μπορούσε να είναι είτε ο ίδιος ο 
ΟΕΕ ή εξωτερικός φορέας.

Τροπολογία 452
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «διαχειριστής οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων» ή ΔΟΕΕ 
νοείται κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο 
του οποίου η συνήθης δραστηριότητα 
είναι η διαχείριση ενός ή πολλών ΟΕΕ,

β) ως «διαχειριστής οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων» ή ΔΟΕΕ 
νοείται κάθε νομικό πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για τη διαχείριση ενός ή πολλών
ΟΕΕ και, ανάλογα με τη νομική μορφή 
του ΟΕΕ, μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο 
ΟΕΕ είτε εξωτερικός φορέας,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΔΟΕΕ είναι ο φορέας που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του ΟΕΕ και πρέπει να είναι 
αποκλειστικά νομικό πρόσωπο. Η οδηγία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές δομές 
των οργανισμών και, ανάλογα με τη νομική μορφή, ΔΟΕΕ θα μπορούσε να είναι είτε ο ίδιος ο 
ΟΕΕ ή εξωτερικός φορέας.

Τροπολογία 453
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ως «εκτιμητής» νοείται κάθε νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο το οποίο αποτιμά την 
αξία των περιουσιακών στοιχείων ή 

διαγράφεται
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καθορίζει την αξία των μετοχών ή των 
μεριδίων ενός ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να θεσπιστούν πιο πρακτικές και ανεξάρτητες διαδικασίες για την αποτίμηση 
όλων των ειδών των περιουσιακών στοιχείων, ανάλογα με τη φύση τους και την οργάνωση του 
ίδιου του ΟΕΕ.

Τροπολογία 454
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ως «εκτιμητής» νοείται κάθε νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο το οποίο αποτιμά την 
αξία των περιουσιακών στοιχείων ή 
καθορίζει την αξία των μετοχών ή των 
μεριδίων ενός ΟΕΕ,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον η διαδικασία αποτίμησης είναι λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου, δεν θα πρέπει να απαιτείται ο ορισμός εξωτερικού εκτιμητή. Σημαντικότερη 
από το ρόλο του εκτιμητή είναι η αξιοπιστία των μεθόδων που ακολουθούνται, οι οποίες θα 
πρέπει, για το λόγο αυτό, να δημοσιοποιούνται, ιδίως στην περίπτωση περιουσιακών στοιχείων 
που είναι δύσκολο να αποτιμηθούν.

Τροπολογία 455
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ως «εκτιμητής» νοείται κάθε νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο το οποίο αποτιμά την 

γ) ως «εκτιμητής» νοείται κάθε νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο το οποίο αποτιμά την 
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αξία των περιουσιακών στοιχείων ή 
καθορίζει την αξία των μετοχών ή των 
μεριδίων ενός ΟΕΕ,

αξία των περιουσιακών στοιχείων ή 
καθορίζει την αξία των μετοχών ή των 
μεριδίων ενός ΟΕΕ και το οποίο είναι 
εγκεκριμένο και εποπτεύεται από αρμόδια 
αρχή,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκτιμητές πρέπει να είναι εγκεκριμένοι και να εποπτεύονται.

Τροπολογία 456
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ως «εκτιμητής» νοείται κάθε νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία το οποίο 
αποτιμά την αξία των περιουσιακών 
στοιχείων ή καθορίζει την αξία των 
μετοχών ή των μεριδίων ενός ΟΕΕ,

γ) ως «εκτιμητής» νοείται κάθε νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο το οποίο αποτιμά την 
αξία των περιουσιακών στοιχείων ή 
καθορίζει την αξία των μετοχών ή των 
μεριδίων ενός ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η «εταιρεία» είναι «νομικό πρόσωπο» και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαγραφεί. Θα πρέπει 
να σημειώσουμε επίσης ότι δεν θεωρούμε σκόπιμο, όπως προτείνεται στις τροπολογίες 36 και 
65 της έκθεσης Gauzès, να είναι ο εκτιμητής «εγκεκριμένος και εποπτευόμενος από μια 
αρμόδια αρχή», καθότι η δραστηριότητα της αποτίμησης δεν αποτελεί σήμερα –και δεν 
προτείνεται να αποτελέσει στο μέλλον– σε κανένα κράτος μέλος ρυθμιζόμενη δραστηριότητα.

Τροπολογία 457
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ως «εκτιμητής» νοείται κάθε νομικό ή γ) ως «εκτιμητής» νοείται νομικό πρόσωπο 
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φυσικό πρόσωπο το οποίο αποτιμά την 
αξία των περιουσιακών στοιχείων ή 
καθορίζει την αξία των μετοχών ή των 
μεριδίων ενός ΟΕΕ,

εγκεκριμένο και εποπτευόμενο από 
αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένου του 
ΔΟΕΕ, το οποίο αποτιμά την αξία των 
περιουσιακών στοιχείων ή καθορίζει την 
αξία των μετοχών ή των μεριδίων ενός 
ΟΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 458
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ως «καθήκον θεματοφύλακα» νοείται 
το ανεξάρτητο έργο της φύλαξης 
χρηματοπιστωτικών μέσων, της 
είσπραξης πληρωμών από επενδυτές και 
του ελέγχου της ιδιοκτησίας των 
περιουσιακών στοιχείων στα οποία 
επενδύει ένας ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 459
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ως «υπηρεσίες διαχείρισης» νοούνται 
οι δραστηριότητες διαχείρισης και 
διοίκησης ενός ή περισσότερων ΟΕΕ εκ 

(δ) ως «υπηρεσίες διαχείρισης» νοούνται 
οι δραστηριότητες που ορίζονται στο 
άρθρο 4α και στο παράρτημα ΙΙ της 
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μέρους ενός ή περισσότερων επενδυτών, οδηγίας 2009/65/ΕΚ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο (ΟΣΕΚΑ) και σαφέστερος ορισμός.

Τροπολογία 460
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ως «υπηρεσίες διαχείρισης» νοούνται 
οι δραστηριότητες διαχείρισης και 
διοίκησης ενός ή περισσότερων ΟΕΕ εκ 
μέρους ενός ή περισσότερων επενδυτών,

(δ) ως «υπηρεσίες διαχείρισης» νοούνται 
οι δραστηριότητες διαχείρισης που 
ορίζονται στο άρθρο 4α και στο 
παράρτημα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι η ευθυγράμμιση του ορισμού των «υπηρεσιών 
διαχείρισης» με την οδηγία ΟΣΕΚΑ IV προκειμένου να δημιουργηθεί συνεκτικό ρυθμιστικό 
πλαίσιο για ολόκληρο τον ευρωπαϊκό κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων. Για λεπτομέρειες, βλ. 
την αιτιολόγηση της προτεινόμενης τροπολογίας επί του άρθρου 4α (νέο).

Τροπολογία 461
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ως «υπηρεσίες διαχείρισης» νοούνται 
οι δραστηριότητες διαχείρισης και 
διοίκησης ενός ή περισσότερων ΟΕΕ εκ 
μέρους ενός ή περισσότερων επενδυτών, 

(δ) ως «υπηρεσίες διαχείρισης» νοούνται 
οι δραστηριότητες διαχείρισης ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ,

Or. en
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Τροπολογία 462
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ως «υπηρεσίες διαχείρισης» νοούνται
οι δραστηριότητες διαχείρισης και 
διοίκησης ενός ή περισσότερων ΟΕΕ εκ 
μέρους ενός ή περισσότερων επενδυτών, 

(δ) ως «διαχείριση» νοούνται τα 
καθήκοντα που ορίζονται στο 
παράρτημα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω παράρτημα βασίζεται στο σχετικό παράρτημα της οδηγίας ΟΣΕΚΑ IV. Βλ. επίσης 
έκθεση Gauzès (τροπολογία 37).

Τροπολογία 463
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» 
νοείται κάθε γενική προσφορά ή διάθεση 
μεριδίων ή μετοχών σε έναν ΟΕΕ προς ή 
από επενδυτές οι οποίοι εδρεύουν στην 
Κοινότητα, ανεξάρτητα από το ποιος 
έλαβε την πρωτοβουλία της προσφοράς ή 
της διάθεσης,

ε) ως «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» 
νοείται κάθε άμεση ή έμμεση προσφορά ή 
διάθεση, με πρωτοβουλία ή εκ μέρους του 
ΔΟΕΕ, μεριδίων ή μετοχών σε έναν ΟΕΕ 
προς ή από επενδυτές οι οποίοι εδρεύουν 
στην Ένωση·

η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με τα άρθρα 49α, 49β 
και 49γ, στις οποίες ορίζονται αρχές που 
αποσαφηνίζουν τις περιστάσεις υπό τις 
οποίες η εμπορία ή εμπορική προώθηση, 
όπως ορίζεται στο στοιχείο ε), θεωρείται 
ότι πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
του ΔΟΕΕ, λαμβανομένων υπόψη των 
μέσων πληροφόρησης των επενδυτών και 
της μορφής και του περιεχομένου των 
διαθέσιμων πληροφοριών για τον ΟΕΕ,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στην ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία, η «εμπορία» ερμηνεύεται συνήθως ως «ενεργή 
εμπορία», καθώς μόνο για αυτή νοείται χορήγηση άδειας.

Τροπολογία 464
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» 
νοείται κάθε γενική προσφορά ή διάθεση 
μεριδίων ή μετοχών σε έναν ΟΕΕ προς ή 
από επενδυτές οι οποίοι εδρεύουν στην 
Κοινότητα, ανεξάρτητα από το ποιος 
έλαβε την πρωτοβουλία της προσφοράς ή 
της διάθεσης,

ε) ως «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» 
νοείται κάθε γενική προσφορά ή διάθεση 
μεριδίων ή μετοχών σε έναν ΟΕΕ προς ή 
από επενδυτές οι οποίοι εδρεύουν στην 
Ένωση· δεν νοούνται ως «εμπορία» ή 
«εμπορική προώθηση» i) οι αυτόκλητες 
προσφορές ή προσεγγίσεις ή ii) οι 
προσφορές ή προσεγγίσεις που 
πραγματοποιούνται νομίμως σε κράτος 
μέλος βάσει της νομοθεσίας του και 
συγκεκριμένα βάσει νομοθετικής πράξης 
πέρα από αυτές που έχουν εκδοθεί για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας,

Or. en

Αιτιολόγηση

Unsolicited approaches should not be covered by the Directive. The Directive should not 
supplant the private placement regimes of individual Member States where available. These 
amendments would allow professional and institutional investors such as pension funds 
greater choice and thus allow them to diversify their investment risk. This was endorsed in the 
Gauzès Report (Amendments 17 and 118). We note the reference to “an intermediary 
responsible for distribution” in Amendment 38 in the Gauzès Report and would urge that the 
Directive be appropriately amended to clarify the position of intermediaries who market AIF 
pursuant to an appointment directly by the AIF itself.
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Τροπολογία 465
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» 
νοείται κάθε γενική προσφορά ή διάθεση 
μεριδίων ή μετοχών σε έναν ΟΕΕ προς ή 
από επενδυτές οι οποίοι εδρεύουν στην 
Κοινότητα, ανεξάρτητα από το ποιος 
έλαβε την πρωτοβουλία της προσφοράς ή 
της διάθεσης,

ε) ως «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» 
νοείται κάθε άμεση ή έμμεση προσφορά ή 
διάθεση, με πρωτοβουλία ή εκ μέρους του 
ΔΟΕΕ, μεριδίων ή μετοχών σε έναν ΟΕΕ 
τον οποίο διαχειρίζεται προς ή από 
επενδυτές οι οποίοι εδρεύουν στην Ένωση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μην περιορισθούν σημαντικά οι επενδυτικές δυνατότητες των επενδυτών στην ΕΕ, οι 
αγορές που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία επαγγελματιών πελατών/αντίστροφη αίτηση 
πληροφοριών θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον ορισμό της «εμπορίας» και να τεθούν εκτός του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Οι επαγγελματίες επενδυτές διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις που 
απαιτούνται για να αποφασίζουν ποιες επενδύσεις τους ταιριάζουν περισσότερο. Στον ορισμό 
πρέπει να περιληφθεί μόνο η ενεργή εμπορική προώθηση.

Τροπολογία 466
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» 
νοείται κάθε γενική προσφορά ή διάθεση 
μεριδίων ή μετοχών σε έναν ΟΕΕ προς ή 
από επενδυτές οι οποίοι εδρεύουν στην 
Κοινότητα, ανεξάρτητα από το ποιος 
έλαβε την πρωτοβουλία της προσφοράς ή 
της διάθεσης,

ε) ως «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» 
νοείται κάθε άμεση ή έμμεση δημόσια
προσφορά ή διάθεση, με πρωτοβουλία του 
ΔΟΕΕ, μεριδίων ή μετοχών σε έναν ΟΕΕ 
προς ή από επενδυτές οι οποίοι εδρεύουν 
στην Ένωση,

Or. en
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Τροπολογία 467
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» 
νοείται κάθε γενική προσφορά ή διάθεση 
μεριδίων ή μετοχών σε έναν ΟΕΕ προς ή 
από επενδυτές οι οποίοι εδρεύουν στην 
Κοινότητα, ανεξάρτητα από το ποιος 
έλαβε την πρωτοβουλία της προσφοράς ή 
της διάθεσης,

ε) ως «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» 
νοείται κάθε ενεργή γενική προσφορά ή 
διάθεση μεριδίων ή μετοχών σε έναν ΟΕΕ 
προς ή από επενδυτές οι οποίοι εδρεύουν 
στην Ένωση· ο παρών ορισμός δεν 
καλύπτει τις αιτήσεις πληροφοριών από 
επενδυτές προς ΔΟΕΕ ή τις πρόσθετες 
εγγραφές από υφιστάμενους επενδυτές,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν θα πρέπει να απαγορεύει την «αντίστροφη αίτηση πληροφοριών», βάσει της 
οποίας πεπειραμένοι επενδυτές ζητούν πληροφορίες από διαχειριστές σχετικά με τους ΟΕΕ 
τους.

Τροπολογία 468
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» 
νοείται κάθε γενική προσφορά ή διάθεση 
μεριδίων ή μετοχών σε έναν ΟΕΕ προς ή 
από επενδυτές οι οποίοι εδρεύουν στην 
Κοινότητα, ανεξάρτητα από το ποιος 
έλαβε την πρωτοβουλία της προσφοράς ή 
της διάθεσης,

ε) ως «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» 
νοείται κάθε γενική προσφορά ή διάθεση, 
με πρωτοβουλία ΔΟΕΕ ή μεσάζοντα 
υπεύθυνου για τη διάθεση, μεριδίων ή 
μετοχών σε έναν ΟΕΕ προς ή από 
επενδυτές οι οποίοι εδρεύουν στην Ένωση· 
ως «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» 
δεν νοούνται: i) οι αυτόκλητες προσφορές 
ή ii) προσφορές ή προσεγγίσεις που 
πραγματοποιούνται νομίμως σε κράτος 
μέλος βάσει νομοθετικής του πράξης που 
δεν έχει θεσπιστεί για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτόν το νέο ορισμό της «εμπορικής προώθησης» η οδηγία θα επέτρεπε στα εθνικά 
καθεστώτα περί ιδιωτικών τοποθετήσεων να συνεχίσουν να λειτουργούν, συνυπάρχοντας με την 
οδηγία, χωρίς να εγείρουν εμπόδια για σκοπούς προστατευτισμού και προσφέροντας 
περισσότερες επιλογές και διαφοροποιημένες επενδυτικές ευκαιρίες στους επενδυτές. Η 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει, συνεπώς, να καλύπτει τις αυτόκλητες προσεγγίσεις.

Τροπολογία 469
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» 
νοείται κάθε γενική προσφορά ή διάθεση 
μεριδίων ή μετοχών σε έναν ΟΕΕ προς ή 
από επενδυτές οι οποίοι εδρεύουν στην 
Κοινότητα, ανεξάρτητα από το ποιος 
έλαβε την πρωτοβουλία της προσφοράς ή 
της διάθεσης,

ε) ως «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» 
νοείται κάθε προσφορά ή διάθεση, με 
πρωτοβουλία του ΟΕΕ ή του ΔΟΕΕ, 
μεριδίων ή μετοχών σε έναν ΟΕΕ προς ή 
από επενδυτές οι οποίοι εδρεύουν στην 
Ένωση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαλοιφή της απαγόρευσης των αυτόκλητων (παθητικών) επενδύσεων.
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Τροπολογία 470
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» 
νοείται κάθε γενική προσφορά ή διάθεση 
μεριδίων ή μετοχών σε έναν ΟΕΕ προς ή 
από επενδυτές οι οποίοι εδρεύουν στην 
Κοινότητα, ανεξάρτητα από το ποιος 
έλαβε την πρωτοβουλία της προσφοράς ή 
της διάθεσης,

ε) ως «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» 
νοείται κάθε άμεση ή έμμεση δημόσια
προσφορά ή διάθεση, με πρωτοβουλία του 
ΔΟΕΕ, μεριδίων ή μετοχών σε έναν ΟΕΕ 
προς ή από επενδυτές οι οποίοι εδρεύουν 
στην Ένωση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον τομέα της διάθεσης, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να περιοριστεί στη 
δημόσια εμπορική προώθηση. Οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ διαχειριστών οργανισμών 
επενδύσεων και επενδυτών βάσει υφιστάμενων καθεστώτων «ιδιωτικών τοποθετήσεων» θα 
πρέπει να εξαιρεθούν.

Τροπολογία 471
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» 
νοείται κάθε γενική προσφορά ή διάθεση 
μεριδίων ή μετοχών σε έναν ΟΕΕ προς ή 
από επενδυτές οι οποίοι εδρεύουν στην 
Κοινότητα, ανεξάρτητα από το ποιος έλαβε 
την πρωτοβουλία της προσφοράς ή της 
διάθεσης,

ε) ως «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» 
νοείται κάθε προσφορά ή διάθεση μεριδίων 
ή μετοχών σε έναν ΟΕΕ προς ή από 
επενδυτές οι οποίοι εδρεύουν στην Ένωση, 
ανεξάρτητα από το ποιος έλαβε την 
πρωτοβουλία της προσφοράς ή της 
διάθεσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ανάγκη να γίνει αναφορά σε «γενικές προσφορές» – αρκεί απλώς η χρήση του όρου 
«προσφορά».
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Τροπολογία 472
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ως «διατιθέμενος σε επενδυτές ΟΕΕ» 
νοείται κάθε ΟΕΕ που λαμβάνει κεφάλαια 
από επενδυτές που εδρεύουν στην 
Ένωση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με την τροπολογία επί του άρθρου 2.

Τροπολογία 473
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «κράτος μέλος καταγωγής» νοείται 
το κράτος μέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ έχει 
λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6,

η) ως «κράτος μέλος καταγωγής» νοείται 
το κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει ο ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με επόμενες τροπολογίες.
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Τροπολογία 474
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η α) ως «κράτος μέλος καταγωγής του 
θεματοφύλακα» νοείται:
i) εάν ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό 
ίδρυμα που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με 
την οδηγία 2006/48/ΕΚ, το κράτος μέλος 
καταγωγής όπως αυτό ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 7 της εν λόγω 
οδηγίας·
ii) εάν ο θεματοφύλακας είναι επιχείρηση 
επενδύσεων που έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ, το 
κράτος μέλος καταγωγής όπως αυτό 
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
σημείο 20 στοιχείο α) της εν λόγω 
οδηγίας·
iii) εάν ο θεματοφύλακας είναι νομικό 
πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) ή δ) και είναι 
εγκατεστημένος στην Ένωση, το κράτος 
μέλος όπου έχει την καταστατική του 
έδρα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρεπόμενες τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν όταν οριστικοποιηθεί το άρθρο 17.
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Τροπολογία 475
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) ως «κράτος μέλος καταγωγής του 
θεματοφύλακα» νοείται:
i) εάν ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό 
ίδρυμα που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με 
την οδηγία 2006/48/ΕΚ, το κράτος μέλος 
καταγωγής όπως αυτό ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 7 της εν λόγω 
οδηγίας·
ii) εάν ο θεματοφύλακας είναι επιχείρηση 
επενδύσεων που έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ, το 
κράτος μέλος καταγωγής όπως αυτό 
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
σημείο 20 στοιχείο α) της εν λόγω 
οδηγίας·
iii) εάν ο ΟΕΕ έχει την έδρα του σε τρίτη 
χώρα, το κράτος όπου ο θεματοφύλακας 
έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 3 στοιχείο β),

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητος ο σαφής ορισμός του κράτους μέλους καταγωγής του θεματοφύλακα, 
δεδομένου ότι προτείνονται πλέον τρεις κατηγορίες.

Τροπολογία 476
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) ως «κράτος μέλος υποδοχής» νοείται 
ένα κράτος μέλος, εκτός του κράτους 

θ) ως «κράτος μέλος υποδοχής» νοείται 
ένα κράτος μέλος στην επικράτεια του 
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μέλους καταγωγής, στην επικράτεια του 
οποίου ένας ΔΟΕΕ παρέχει υπηρεσίες 
διαχείρισης σε ΟΕΕ ή μετοχές ή μερίδια 
αγοράς αυτών, 

οποίου ένας ΟΕΕ διατίθεται σε επενδυτές,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με προηγούμενες και επόμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 477
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ως «αρμόδιες αρχές» νοούνται οι εθνικές 
αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες δια νόμου ή 
κανονιστικής ρύθμισης να επιτηρούν τους 
ΔΟΕΕ,

ι) ως «αρμόδιες αρχές» νοούνται οι εθνικές 
και ενωσιακές αρχές οι οποίες είναι 
αρμόδιες δια νόμου ή κανονιστικής 
ρύθμισης να επιτηρούν τους ΟΕΕ και τους
ΔΟΕΕ τους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το νέο πλαίσιο εποπτείας που έχει θεσπιστεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 478
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ως «αρμόδιες αρχές» νοούνται οι εθνικές 
αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες δια νόμου ή 
κανονιστικής ρύθμισης να επιτηρούν τους 
ΔΟΕΕ,

ι) ως «αρμόδιες αρχές» νοούνται οι εθνικές 
αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες δια νόμου ή 
κανονιστικής ρύθμισης να επιτηρούν τους 
ΔΟΕΕ· εάν ένας ΔΟΕΕ έχει ΟΕΕ σε 
περισσότερα από τρία κράτη μέλη, 
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αρμόδια είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑ),

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν ένας ΔΟΕΕ δραστηριοποιείται διασυνοριακά, οι εθνικές αρχές εποπτείας δεν μπορούν να 
ασκήσουν επαρκή εποπτεία. Εφόσον οι ΟΕΕ, σε αντίθεση με άλλους παράγοντες της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς, σπανίως δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο, κρίνεται 
σκόπιμη, στην προκειμένη περίπτωση, η ανάθεση της εποπτείας τους σε ευρωπαϊκή αρχή.

Τροπολογία 479
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) ως «αρμόδιες για το θεματοφύλακα 
αρχές» νοούνται:

i) εάν ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό 
ίδρυμα που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με 
την οδηγία 2006/48/ΕΚ, οι αρμόδιες
αρχές όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας·
ii) εάν ο θεματοφύλακας είναι επιχείρηση 
επενδύσεων που έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ, οι 
αρμόδιες αρχές όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 22 της εν 
λόγω οδηγίας·
iii) εάν ο θεματοφύλακας είναι νομικό 
πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) και είναι 
εγκατεστημένος στην Ένωση, οι εθνικές 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του 
που είναι αρμόδιες δια νόμου ή 
κανονιστικής ρύθμισης να επιτηρούν τα 
εν λόγω νομικά πρόσωπα,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Παρεπόμενες τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν όταν οριστικοποιηθεί το άρθρο 17. 
Ενδέχεται να χρειαστεί ορισμός του θεματοφύλακα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα 
προστεθούν μέσω των εκτελεστικών μέτρων ή της νομολογίας των κρατών μελών ρητές ή 
σιωπηρές υποχρεώσεις που θα υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές που προβλέπονται στην οδηγία για 
τους ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 480
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) ως «αρμόδιες για το θεματοφύλακα 
αρχές» νοούνται:

i) εάν ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό 
ίδρυμα που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με 
την οδηγία 2006/48/ΕΚ, οι αρμόδιες 
αρχές όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας·
ii) εάν ο θεματοφύλακας είναι επιχείρηση 
επενδύσεων που έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ, οι 
αρμόδιες αρχές όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 22 της εν 
λόγω οδηγίας·
iii) εάν ο ΟΕΕ έχει την έδρα του σε τρίτη 
χώρα, οι εθνικές αρχές του κράτους όπου 
ο θεματοφύλακας έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 
στοιχείο β),

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητος ο σαφής ορισμός των αρμόδιων για το θεματοφύλακα αρχών, δεδομένου ότι 
προτείνονται πλέον τρεις κατηγορίες.
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Τροπολογία 481
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) ως «μόχλευση» νοείται κάθε μέθοδος 
δια της οποίας ο ΔΟΕΕ αυξάνει την 
έκθεση σε κινδύνους ενός ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται σε μια συγκεκριμένη 
επένδυση είτε μέσω δανειοληψίας 
μετρητών ή κινητών αξιών, είτε μέσω 
ενσωματωμένης μόχλευσης σε θέσεις 
παραγώγων ή μέσω οιωνδήποτε άλλων 
μέσων, 

ιβ) ως «μόχλευση» νοείται κάθε μέθοδος 
δια της οποίας ο ΔΟΕΕ αυξάνει την 
έκθεση σε κινδύνους ενός ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται σε συγκεκριμένες επενδύσεις
είτε μέσω δανειοληψίας μετρητών ή 
κινητών αξιών, είτε μέσω ενσωματωμένης 
μόχλευσης σε θέσεις παραγώγων· το 
επίπεδο της μόχλευσης υπολογίζεται σε 
όλες τις περιπτώσεις επί καταλλήλως 
συμψηφισμένης και σταθμισμένης κατά 
τον κίνδυνο βάσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Τροπολογία 482
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) ως «μόχλευση» νοείται κάθε μέθοδος 
δια της οποίας ο ΔΟΕΕ αυξάνει την 
έκθεση σε κινδύνους ενός ΟΕΕ που
διαχειρίζεται σε μια συγκεκριμένη
επένδυση είτε μέσω δανειοληψίας 

ιβ) ως «μόχλευση» νοείται κάθε μέθοδος 
δια της οποίας ο ΔΟΕΕ αυξάνει την 
έκθεση σε κινδύνους ενός ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται σε συγκεκριμένες επενδύσεις
είτε μέσω δανειοληψίας μετρητών ή 
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μετρητών ή κινητών αξιών, είτε μέσω 
ενσωματωμένης μόχλευσης σε θέσεις 
παραγώγων ή μέσω οιωνδήποτε άλλων 
μέσων, 

κινητών αξιών, είτε μέσω ενσωματωμένης 
μόχλευσης σε θέσεις παραγώγων· το 
επίπεδο της μόχλευσης υπολογίζεται σε 
όλες τις περιπτώσεις επί καταλλήλως 
συμψηφισμένης και σταθμισμένης κατά 
τον κίνδυνο βάσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Τροπολογία 483
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) ως «μόχλευση» νοείται κάθε μέθοδος 
δια της οποίας ο ΔΟΕΕ αυξάνει την 
έκθεση σε κινδύνους ενός ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται σε μια συγκεκριμένη 
επένδυση είτε μέσω δανειοληψίας 
μετρητών ή κινητών αξιών, είτε μέσω 
ενσωματωμένης μόχλευσης σε θέσεις 
παραγώγων ή μέσω οιωνδήποτε άλλων 
μέσων, 

ιβ) ως «μόχλευση» νοείται κάθε μέθοδος 
δια της οποίας ο ΔΟΕΕ αυξάνει την 
έκθεση σε κινδύνους ενός ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται σε συγκεκριμένες επενδύσεις
είτε μέσω δανειοληψίας μετρητών ή 
κινητών αξιών, είτε μέσω ενσωματωμένης 
μόχλευσης σε θέσεις παραγώγων· το 
επίπεδο της μόχλευσης υπολογίζεται σε 
όλες τις περιπτώσεις επί καταλλήλως 
συμψηφισμένης και σταθμισμένης κατά 
τον κίνδυνο βάσης,

Or. en
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Τροπολογία 484
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) ως «μόχλευση» νοείται κάθε μέθοδος 
δια της οποίας ο ΔΟΕΕ αυξάνει την 
έκθεση σε κινδύνους ενός ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται σε μια συγκεκριμένη 
επένδυση είτε μέσω δανειοληψίας 
μετρητών ή κινητών αξιών, είτε μέσω 
ενσωματωμένης μόχλευσης σε θέσεις 
παραγώγων ή μέσω οιωνδήποτε άλλων 
μέσων, 

ιβ) ως «μόχλευση» νοείται κάθε μέθοδος 
δια της οποίας ο ΔΟΕΕ αυξάνει την 
έκθεση σε κινδύνους ενός ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται σε συγκεκριμένες επενδύσεις
είτε μέσω δανειοληψίας μετρητών ή 
κινητών αξιών, είτε μέσω ενσωματωμένης 
μόχλευσης σε θέσεις παραγώγων· το 
επίπεδο της μόχλευσης υπολογίζεται σε 
όλες τις περιπτώσεις επί καταλλήλως 
συμψηφισμένης και σταθμισμένης κατά 
τον κίνδυνο βάσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Τροπολογία 485
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) ως «μόχλευση» νοείται κάθε μέθοδος 
δια της οποίας ο ΔΟΕΕ αυξάνει την 
έκθεση σε κινδύνους ενός ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται σε μια συγκεκριμένη 
επένδυση είτε μέσω δανειοληψίας 
μετρητών ή κινητών αξιών, είτε μέσω
ενσωματωμένης μόχλευσης σε θέσεις

ιβ) ως «μόχλευση» νοείται κάθε μέθοδος 
δια της οποίας ο ΔΟΕΕ αυξάνει την 
έκθεση σε κινδύνους ενός ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται σε συγκεκριμένες επενδύσεις
είτε μέσω δανειοληψίας μετρητών ή 
κινητών αξιών, είτε μέσω θέσεων 
παραγώγων· το επίπεδο της μόχλευσης 
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παραγώγων ή μέσω οιωνδήποτε άλλων 
μέσων, 

υπολογίζεται σε όλες τις περιπτώσεις επί 
καταλλήλως συμψηφισμένης και 
σταθμισμένης κατά τον κίνδυνο βάσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μόχλευση πρέπει να υπολογίζεται επί συμψηφισμένης και σταθμισμένης κατά τον κίνδυνο 
βάσης. Ο ορισμός ενός απόλυτου αριθμού ως λόγου μόχλευσης δεν λαμβάνει υπόψη τον 
πραγματικό υποκείμενο κίνδυνο.

Τροπολογία 486
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) ως «μόχλευση» νοείται κάθε μέθοδος 
δια της οποίας ο ΔΟΕΕ αυξάνει την 
έκθεση σε κινδύνους ενός ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται σε μια συγκεκριμένη 
επένδυση είτε μέσω δανειοληψίας 
μετρητών ή κινητών αξιών, είτε μέσω 
ενσωματωμένης μόχλευσης σε θέσεις
παραγώγων ή μέσω οιωνδήποτε άλλων 
μέσων, 

ιβ) ως «μόχλευση» νοείται κάθε μέθοδος 
δια της οποίας ο ΔΟΕΕ αυξάνει την 
έκθεση σε κινδύνους ενός ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται σε συγκεκριμένες επενδύσεις
είτε μέσω δανειοληψίας μετρητών ή 
κινητών αξιών, είτε μέσω θέσεων 
παραγώγων· το επίπεδο της μόχλευσης 
υπολογίζεται σε όλες τις περιπτώσεις επί 
καταλλήλως συμψηφισμένης και 
σταθμισμένης κατά τον κίνδυνο βάσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι δύσκολο να ορισθεί η μόχλευση με ικανοποιητικό τρόπο, καθότι δεν αποτελεί αυτόνομο 
μέσο μέτρησης των κινδύνων, υπάρχουν δε περιπτώσεις όπου αύξηση της μόχλευσης σημαίνει 
περιορισμό των κινδύνων. Ιδανικά, θα έπρεπε να θεσπιστεί ένα μέσο υπολογισμού της 
μόχλευσης που να λαμβάνει υπόψη την επικινδυνότητα των υποκείμενων περιουσιακών 
στοιχείων (όπως, επί παραδείγματι, τα σταθμισμένα κατά τον κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία που 
προβλέπει η Βασιλεία ΙΙ). Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε ένα πολύ περίπλοκο πλαίσιο.
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Τροπολογία 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) ως «μόχλευση» νοείται κάθε μέθοδος 
δια της οποίας ο ΔΟΕΕ αυξάνει την 
έκθεση σε κινδύνους ενός ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται σε μια συγκεκριμένη 
επένδυση είτε μέσω δανειοληψίας 
μετρητών ή κινητών αξιών, είτε μέσω 
ενσωματωμένης μόχλευσης σε θέσεις 
παραγώγων ή μέσω οιωνδήποτε άλλων 
μέσων, 

ιβ) ως «μόχλευση» νοείται κάθε μέθοδος 
δια της οποίας ο ΔΟΕΕ αυξάνει την 
έκθεση σε κινδύνους ενός ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται σε μια συγκεκριμένη 
επένδυση είτε μέσω δανειοληψίας 
μετρητών ή κινητών αξιών, είτε μέσω 
ενσωματωμένης μόχλευσης σε θέσεις 
παραγώγων ή μέσω οιωνδήποτε άλλων 
μέσων, περιλαμβανομένης της μόχλευσης 
που χρησιμοποιείται από οργανισμούς ή 
άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται 
από τον ΟΕΕ, είτε μεμονωμένα είτε από 
κοινού με άλλους ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Υψηλό επίπεδο μόχλευσης μπορεί να χρησιμοποιείται και από οντότητες που υπάγονται στον 
ΟΕΕ· το γεγονός αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ιδίως σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά επενδυτικά 
κεφάλαια.

Τροπολογία 488
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) ως «μόχλευση» νοείται κάθε μέθοδος 
δια της οποίας ο ΔΟΕΕ αυξάνει την 
έκθεση σε κινδύνους ενός ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται σε μια συγκεκριμένη 
επένδυση είτε μέσω δανειοληψίας 
μετρητών ή κινητών αξιών, είτε μέσω 
ενσωματωμένης μόχλευσης σε θέσεις 
παραγώγων ή μέσω οιωνδήποτε άλλων 
μέσων, 

ιβ) ως «μόχλευση» νοείται κάθε μέθοδος 
δια της οποίας ο ΔΟΕΕ αυξάνει την 
υφιστάμενη έκθεση σε κινδύνους ενός 
ΟΕΕ που διαχειρίζεται σε μια 
συγκεκριμένη επένδυση είτε μέσω 
δανειοληψίας μετρητών ή κινητών αξιών, 
είτε μέσω ενσωματωμένης σε θέσεις 
παραγώγων μόχλευσης επί της ίδιας 
αυτής επένδυσης ή μέσω οιωνδήποτε 
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άλλων μέσων· δεν εμπίπτει στον ορισμό 
αυτό ΟΕΕ του οποίου η επενδυτική 
στρατηγική προβλέπει την εμπορία 
διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου 
συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και 
περιλαμβάνει επαρκή όρια όσον αφορά 
την εμπορία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
προστίθενται δανειακά κεφάλαια για την 
αύξηση της επένδυσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων μορφών μόχλευσης. Η οδηγία δίνει 
έμφαση στη χρήση δανειακών κεφαλαίων για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων της μόχλευσης.

Τροπολογία 489
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) ως «μόχλευση» νοείται κάθε μέθοδος 
δια της οποίας ο ΔΟΕΕ αυξάνει την 
έκθεση σε κινδύνους ενός ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται σε μια συγκεκριμένη 
επένδυση είτε μέσω δανειοληψίας 
μετρητών ή κινητών αξιών, είτε μέσω 
ενσωματωμένης μόχλευσης σε θέσεις 
παραγώγων ή μέσω οιωνδήποτε άλλων 
μέσων, 

ιβ) ως «μόχλευση» νοείται κάθε μέθοδος 
δια της οποίας ο ΔΟΕΕ αυξάνει την 
έκθεση σε κινδύνους ενός ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται είτε μέσω δανειοληψίας 
μετρητών ή κινητών αξιών, είτε μέσω 
ενσωματωμένης μόχλευσης σε θέσεις 
παραγώγων ή μέσω οιωνδήποτε άλλων 
μέσων,

Or. en
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Τροπολογία 490
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 49α, 49β 
και 49γ προκειμένου να αποσαφηνίσει τις 
μεθόδους μόχλευσης που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ιβ) και να 
διευκρινίσει, για τους σκοπούς του 
άρθρου 21 παράγραφος 4, πότε θεωρείται 
ότι χρησιμοποιείται μόχλευση σε 
συστηματικά σημαντικό βαθμό και πώς 
αυτή υπολογίζεται.

Or. en

Τροπολογία 491
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 49α, 49β 
και 49γ προκειμένου να αποσαφηνίσει τις 
μεθόδους μόχλευσης που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ιβ) και να 
διευκρινίσει, για τους σκοπούς του 
άρθρου 21 παράγραφος 4, πότε θεωρείται 
ότι χρησιμοποιείται μόχλευση σε 
συστηματικά σημαντικό βαθμό και πώς 
αυτή υπολογίζεται.

Or. en
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Τροπολογία 492
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 49α, 49β 
και 49γ προκειμένου να αποσαφηνίσει τις 
μεθόδους μόχλευσης που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ιβ) και να 
διευκρινίσει, για τους σκοπούς του 
άρθρου 21 παράγραφος 4, πότε θεωρείται 
ότι χρησιμοποιείται μόχλευση σε 
συστηματικά σημαντικό βαθμό και πώς 
αυτή υπολογίζεται. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. την προτεινόμενη τροπολογία επί του ορισμού της μόχλευσης ανωτέρω (τροπολογία 3) και 
τις προτεινόμενες τροπολογίες επί του άρθρου 21 παράγραφος 4.

Τροπολογία 493
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε α) ως «λογαριασμός υπό διαχείριση με 
μόχλευση» νοείται επενδυτικός 
λογαριασμός τον οποίο διαχειρίζεται 
τρίτος που έχει το δικαίωμα να 
πραγματοποιεί συναλλαγές χωρίς 
προηγούμενη έγκριση του κάτοχου και 
για τον οποίο χρησιμοποιείται μόχλευση 
στο πλαίσιο των εν λόγω συναλλαγών,

Or. en
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Τροπολογία 494
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε β) ως «εταιρεία στόχος» νοείται 
εκδότης ή μη εισηγμένη εταιρεία που 
αποτελεί αντικείμενο εξαγοράς από 
επενδυτή που αποκτά ελέγχουσα επιρροή,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ορίσουμε την έννοια «εταιρεία-στόχος» στο πλαίσιο της εξέτασης του 
ζητήματος της «εκποίησης περιουσιακών στοιχείων».

Τροπολογία 495
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε γ) ως «οργανισμός συλλογικών 
επενδύσεων κλειστού τύπου» νοείται 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων οι 
μετοχές ή τα μερίδια του οποίου δεν 
δύνανται, κατόπιν αιτήματος των 
κατόχων, να επαναγορασθούν ή να 
εξαγορασθούν, άμεσα ή έμμεσα, με 
περιουσιακά στοιχεία του εν λόγω 
οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ορίσουμε την έννοια του «οργανισμού συλλογικών επενδύσεων κλειστού 
τύπου», προκειμένου να τους διακρίνουμε από τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που 
θα πρέπει να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 



AM\806449EL.doc 119/126 PE438.497v02-00

EL

Τροπολογία 496
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε δ) ως «ακάλυπτη πώληση» νοείται η 
πώληση τίτλου τον οποίο δεν κατέχει ο 
πωλητής και οποιαδήποτε πώληση 
ολοκληρώνεται με την παράδοση τίτλου 
τον οποίο έχει δανεισθεί ο πωλητής ή 
τρίτος για λογαριασμό αυτού,

Or. en

Τροπολογία 497
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε ε) ως «γυμνή ακάλυπτη πώληση» 
νοείται κάθε αθέμιτη ή καταχρηστική 
συναλλαγή κατά την οποία πωλούνται 
τίτλοι από συμβαλλόμενο ο οποίος δεν 
έχει τους τίτλους αυτούς διαθέσιμους για 
παράδοση σύμφωνα με τον κανονικό 
κύκλο διακανονισμού, είτε γιατί δεν έχει 
την πλήρη κυριότητά τους είτε γιατί δεν 
τους έχει δανειστεί,

Or. en
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Τροπολογία 498
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε στ) ως «ΟΕΕ κλειστού τύπου» νοείται 
ένας ΟΕΕ όταν οι κάτοχοι των μετοχών ή 
των μεριδίων του δεν δικαιούνται να 
αξιώσουν την επαναγορά ή την εξαγορά 
τους, άμεσα ή έμμεσα, με περιουσιακά 
στοιχεία του ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί κλειστού τύπου δεν προσφέρουν δυνατότητα εξαγοράς άμα τη αιτήσει. Η δομή 
κλειστού τύπου θα πρέπει να αναγνωρισθεί από την οδηγία και το πρώτο βήμα προς την 
κατεύθυνση αυτή είναι να δοθεί ορισμός της έννοιας των «ΟΕΕ κλειστού τύπου».

Τροπολογία 499
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε ζ) ως «φύλαξη» νοείται η διατήρηση, 
για λογαριασμό του ΟΕΕ,
χρηματοπιστωτικών τίτλων υπό 
καθεστώς θεματοφυλακής ή μέσω 
τήρησης θέσης,

Or. en
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Τροπολογία 500
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε ζ) ως «φύλαξη» νοείται η διατήρηση, 
για λογαριασμό του ΟΕΕ,
χρηματοπιστωτικών τίτλων υπό 
καθεστώς θεματοφυλακής ή μέσω 
τήρησης θέσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

It is of paramount importance that the regulatory framework reflects the market reality in 
order for depositaries to be able to fulfil their obligations under the directive. Due to 
differences of holding different asset classes there has to be a distinction between the over-all 
‘safe-keeping’ duties which could be either through custody (assets held directly or in-directly 
by the depositary e.g. book-entry financial instruments in CSD or cash central banks) or 
position-keeping (assets not under the direct control of depositary e.g. OTC-derivatives, third 
party banks, clearing brokers, transfer agents, real estate).

Τροπολογία 501
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε ζ) ως «φύλαξη» νοείται η διατήρηση, 
για λογαριασμό του ΟΕΕ,
χρηματοπιστωτικών τίτλων υπό 
καθεστώς θεματοφυλακής ή μέσω 
τήρησης θέσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τη φύλαξη των διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών 
στοιχείων και πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που φυλάσσονται 
άμεσα ή έμμεσα από το θεματοφύλακα και των περιουσιακών στοιχείων που δεν τελούν υπό τον 
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άμεσο έλεγχό του, ήτοι μεταξύ της θεματοφυλακής και της τήρησης θέσης. Η διάκριση αυτή 
πρέπει να αποτυπώνεται στην οδηγία, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις πρακτικές της 
αγοράς.

Τροπολογία 502
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε η) ως «βιομηχανική εταιρεία 
χαρτοφυλακίου» νοείται εταιρεία 
επιχειρηματικός σκοπός της οποίας είναι 
η εφαρμογή βιομηχανικής 
επιχειρηματικής στρατηγικής μέσω των 
θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών 
της και η οποία δεν ιδρύεται με κύριο 
σκοπό την εξασφάλιση κέρδους για τους 
επενδυτές της μέσω της πώλησης των 
θυγατρικών ή των συνδεδεμένων 
εταιρειών της εντός προκαθορισμένου 
χρονοδιαγράμματος, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors.
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.
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Τροπολογία 503
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε η) ως «βιομηχανική εταιρεία 
χαρτοφυλακίου» νοείται εταιρεία με 
ελέγχουσα συμμετοχή σε μια ή 
περισσότερες άλλες εταιρείες 
επιχειρηματικός σκοπός της οποίας είναι 
η εφαρμογή βιομηχανικής 
επιχειρηματικής στρατηγικής μέσω των 
θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών 
της και η οποία δεν ιδρύεται με κύριο 
σκοπό την εξασφάλιση κέρδους για τους 
επενδυτές της μέσω της πώλησης των 
θυγατρικών ή των συνδεδεμένων 
εταιρειών της εντός προκαθορισμένου 
χρονοδιαγράμματος,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής πρέπει να περιορισθεί σε ΔΟΕΕ που προκαλούν συστημικό κίνδυνο, 
ειδάλλως η επιδιωκόμενη εποπτεία θα είναι δύσκολο να εφαρμοσθεί με το δέοντα τρόπο. Οι 
βιομηχανικές εταιρείες χαρτοφυλακίου αποτελούν μακροπρόθεσμους ιδιοκτήτες χωρίς 
προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα τερματισμού της επένδυσης και με βιομηχανική προσέγγιση 
του χαρτοφυλακίου τους. Οι εταιρείες αυτές δεν προκαλούν συστημικό κίνδυνο και, εφόσον 
είναι εισηγμένες, υπόκεινται στο ισχύον εταιρικό δίκαιο της ΕΕ, σε κρατική ρύθμιση και στους 
κανόνες εισαγωγής στο χρηματιστήριο, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται αποτελεσματική 
προστασία των επενδυτών. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει συνεπώς να εξαιρεθούν.

Amendment 504
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε θ) ως «συνδεδεμένη εταιρεία» νοείται 
εταιρεία επί των δικαιωμάτων ψήφου της 
οποίας βιομηχανική εταιρεία 
χαρτοφυλακίου κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, 
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ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από 20%,

Or. en

Αιτιολόγηση

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors.
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Τροπολογία 505
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε ι) ως «ελέγχουσα επιρροή» νοείται 
άμεση ή έμμεση συμμετοχή που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό επί των 
δικαιωμάτων ψήφου μιας εταιρείας ίσο ή 
μεγαλύτερο από 20%,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής πρέπει να περιορισθεί σε ΔΟΕΕ που προκαλούν συστημικό κίνδυνο, 
ειδάλλως η επιδιωκόμενη εποπτεία θα είναι δύσκολο να εφαρμοσθεί με το δέοντα τρόπο. Οι 
βιομηχανικές εταιρείες χαρτοφυλακίου αποτελούν μακροπρόθεσμους ιδιοκτήτες χωρίς 
προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα τερματισμού της επένδυσης και με βιομηχανική προσέγγιση 
του χαρτοφυλακίου τους. Οι εταιρείες αυτές δεν προκαλούν συστημικό κίνδυνο και, εφόσον 
είναι εισηγμένες, υπόκεινται στο ισχύον εταιρικό δίκαιο της ΕΕ, σε κρατική ρύθμιση και στους 
κανόνες εισαγωγής στο χρηματιστήριο, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται αποτελεσματική
προστασία των επενδυτών. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει συνεπώς να εξαιρεθούν.
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Τροπολογία 506
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε ια) ως «τροφοδοτικός ΟΕΕ» νοείται 
ΟΕΕ που επενδύει τουλάχιστον το 85% 
των περιουσιακών του στοιχείων σε 
μετοχές ή μερίδια άλλου ΟΕΕ (του κύριου 
ΟΕΕ), οι δε αναφορές σε «επενδύσεις με 
τη μορφή τροφοδοτικού ΟΕΕ» αφορούν 
επενδύσεις τουλάχιστον του 85% των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ σε 
μετοχές ή μερίδια του κύριου ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο νέος ορισμός χρησιμοποιείται σε επόμενες προτεινόμενες τροπολογίες. Βασίζεται στον 
ορισμό του τροφοδοτικού οργανισμού που περιλαμβάνεται στην οδηγία ΟΣΕΚΑ IV (δηλαδή, το 
κριτήριο του 85%) καθώς και στη συμβιβαστική πρόταση της Σουηδικής Προεδρίας.

Τροπολογία 507
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3a
Ορισμός των ΔΟΕΕ

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος 
ανάθεσης καθηκόντων που εκχωρείται 
από το άρθρο 18, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι κάθε ΟΕΕ η διαχείριση 
του οποίου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας έχει έναν και μόνο 
ΔΟΕΕ που είναι υπεύθυνος για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 
Ο ΔΟΕΕ είναι εξωτερικός διαχειριστής, 
ήτοι νομικό πρόσωπο που ορίζεται από 
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τον ΟΕΕ ή εξ ονόματος αυτού (ο ορισθείς 
ΔΟΕΕ) και που, δια του ορισμού του 
αυτού, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση 
ολόκληρου του χαρτοφυλακίου του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

To avoid multiple levels of regulation it is important that there is only one AIFM per AIF and, 
therefore, we suggest changing the definition to the party that is primarily liable to manage 
the AIF. We also welcome the revisions to Recital 5 in the Swedish Presidency Compromise 
Proposal and other new provisions in the Gauzès Report which specify that each AIF can only 
have one AIFM. It follows from the above that we broadly agree with the approach suggested 
at the proposed new Article 3A 1(a) of the Swedish Presidency Compromise Proposal. As per 
previous comments, however, we do not agree with Article 3A (1)(b) as we take the view that 
where an AIF is internally managed it should not be subject to the Directive.


