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Τροπολογία 1184
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο V – Tίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεώσεις όσον αφορά ΔΟΕΕ που 
διαχειρίζονται συγκεκριμένους τύπους 
ΟΕΕ

Υποχρεώσεις όσον αφορά συγκεκριμένους 
τύπους ΟΕΕ

Or. en

Αιτιολόγηση

Υποχρεώσεις που εφαρμόζονται σε ΟΕΕ.

Τροπολογία 1185
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο V – τμήμα 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεώσεις για ΔΟΕΕ που 
διαχειρίζονται μοχλευμένους ΟΕΕ

Υποχρεώσεις για μοχλευμένους ΟΕΕ

Or. en

Αιτιολόγηση

Υποχρεώσεις που εφαρμόζονται σε ΟΕΕ.
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Τροπολογία 1186
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22 διαγράφεται

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται μόνο για 
ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν συστηματικά υψηλά 
επίπεδα μόχλευσης. 
Οι ΔΟΕΕ αξιολογούν, σε τριμηνιαία 
βάση, το βαθμό στον οποίο ο ΟΕΕ 
χρησιμοποιεί υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
συστηματικά και ενημερώνει τις 
αρμόδιες αρχές αναλόγως.
Για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου, 
ένας ΟΕΕ θεωρείται ότι χρησιμοποιεί 
συστηματικά υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
σε περίπτωση που η συνδυασμένη 
μόχλευση από όλες τις πηγές υπερβαίνει 
την αξία του μετοχικού κεφαλαίου του 
ΟΕΕ σε δύο από τα παρελθόντα τέσσερα 
τρίμηνα.

Or. en
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Τροπολογία 1187
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22 διαγράφεται

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται μόνο για 
ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν συστηματικά υψηλά 
επίπεδα μόχλευσης. 
Οι ΔΟΕΕ αξιολογούν, σε τριμηνιαία 
βάση, το βαθμό στον οποίο ο ΟΕΕ 
χρησιμοποιεί υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
συστηματικά και ενημερώνει τις 
αρμόδιες αρχές αναλόγως.
Για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου, 
ένας ΟΕΕ θεωρείται ότι χρησιμοποιεί 
συστηματικά υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
σε περίπτωση που η συνδυασμένη 
μόχλευση από όλες τις πηγές υπερβαίνει 
την αξία του μετοχικού κεφαλαίου του 
ΟΕΕ σε δύο από τα παρελθόντα τέσσερα 
τρίμηνα.

Or. en
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Τροπολογία 1188
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22 διαγράφεται

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται μόνο για 
ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή
περισσότερους ΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν συστηματικά υψηλά 
επίπεδα μόχλευσης. 
Οι ΔΟΕΕ αξιολογούν, σε τριμηνιαία 
βάση, το βαθμό στον οποίο ο ΟΕΕ 
χρησιμοποιεί υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
συστηματικά και ενημερώνει τις 
αρμόδιες αρχές αναλόγως.
Για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου, 
ένας ΟΕΕ θεωρείται ότι χρησιμοποιεί 
συστηματικά υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
σε περίπτωση που η συνδυασμένη 
μόχλευση από όλες τις πηγές υπερβαίνει 
την αξία του μετοχικού κεφαλαίου του 
ΟΕΕ σε δύο από τα παρελθόντα τέσσερα 
τρίμηνα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή (καθώς και οι τροπολογίες 7 – 12 κατωτέρω) αντικατοπτρίζουν τις 
τροπολογίες της συμβιβαστικής πρότασης της σουηδικής προεδρίας που κρίνονται 
κατάλληλες.
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Τροπολογία 1189
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22 διαγράφεται

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται μόνο για 
ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν συστηματικά υψηλά 
επίπεδα μόχλευσης. 
Οι ΔΟΕΕ αξιολογούν, σε τριμηνιαία 
βάση, το βαθμό στον οποίο ο ΟΕΕ 
χρησιμοποιεί υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
συστηματικά και ενημερώνει τις 
αρμόδιες αρχές αναλόγως.
Για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου, 
ένας ΟΕΕ θεωρείται ότι χρησιμοποιεί 
συστηματικά υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
σε περίπτωση που η συνδυασμένη 
μόχλευση από όλες τις πηγές υπερβαίνει 
την αξία του μετοχικού κεφαλαίου του 
ΟΕΕ σε δύο από τα παρελθόντα τέσσερα 
τρίμηνα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μόχλευση μπορεί να έχει διαφορετική σημασία σε διάφορα ταμεία, και υπάρχουν 
πολλοί τρόποι υπολογισμού της. Στο βαθμό που δεν υπάρχει μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό της μόχλευσης, ο ορισμός των «υψηλών επιπέδων μόχλευσης» δεν έχει 
νόημα.
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Τροπολογία 1190
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται μόνο για 
ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν συστηματικά υψηλά 
επίπεδα μόχλευσης.

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται μόνο για 
ΟΕΕ οι οποίοι χρησιμοποιούν μόχλευση
επενδύοντας σε ευρωπαϊκές αγορές και 
των οποίων τα υπό διαχείριση 
περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται 
μέσω μόχλευσης, υπερβαίνουν το όριο 
των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικροί ΟΕΕ δεν ενέχουν συστημικό κίνδυνο. Στον βαθμό που είναι δύσκολο να 
καθοριστεί υψηλό επίπεδο μόχλευσης σε συστηματική βάση ο περιορισμός αυτός πρέπει 
να καταργηθεί.

Τροπολογία 1191
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται μόνο για 
ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν συστηματικά υψηλά 
επίπεδα μόχλευσης. 

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται μόνο ΟΕΕ οι 
οποίοι χρησιμοποιούν συστηματικά υψηλά 
επίπεδα μόχλευσης και ΔΟΕΕ που 
διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους 
τέτοιους ΟΕΕ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στον τίτλο. Οι ΟΕΕ πρέπει επίσης να υπόκεινται και στα άρθρα 19 
έως 30 της οδηγίας.
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Τροπολογία 1192
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Παράγραφος 22 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται μόνο για 
ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν συστηματικά υψηλά 
επίπεδα μόχλευσης. 

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται μόνο για 
ΟΕΕ οι οποίοι χρησιμοποιούν 
συστηματικά υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
και ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους τέτοιους ΟΕΕ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στον τίτλο. Οι ΟΕΕ πρέπει επίσης να υπόκεινται και στα άρθρα 19 
έως 30 της οδηγίας.

Τροπολογία 1193
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Παράγραφος 22 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται μόνο για 
ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν συστηματικά υψηλά 
επίπεδα μόχλευσης. 

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται μόνο για 
ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ οι οποίοι εκτίθενται 
σε υψηλά επίπεδα συστημικού κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να εστιάζει στο συστημικό κίνδυνο, όπου η μόχλευση είναι μία μόνο 
από τις συνιστώσες του. Ο κίνδυνος μόχλευσης πρέπει να αξιολογείται μόνο σε 
συνδυασμό με την υποκείμενη επενδυτική στρατηγική, τις διαδικασίες διαχείρισης του 
κινδύνου και τον βαθμό στον οποίο καλύπτονται οι εκθέσεις ενός ταμείου σε κινδύνους.
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Τροπολογία 1194
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Παράγραφος 22 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΔΟΕΕ αξιολογούν, σε τριμηνιαία 
βάση, το βαθμό στον οποίο ο ΟΕΕ 
χρησιμοποιεί υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
συστηματικά και ενημερώνει τις 
αρμόδιες αρχές αναλόγως.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1195
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΔΟΕΕ αξιολογούν, σε τριμηνιαία 
βάση, το βαθμό στον οποίο ο ΟΕΕ 
χρησιμοποιεί υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
συστηματικά και ενημερώνει τις 
αρμόδιες αρχές αναλόγως.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικροί ΟΕΕ δεν ενέχουν συστημικό κίνδυνο. Στον βαθμό που είναι δύσκολο να 
καθοριστεί υψηλό επίπεδο μόχλευσης σε συστηματική βάση ο περιορισμός αυτός πρέπει 
να καταργηθεί.
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Τροπολογία 1196
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Παράγραφος 22 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΔΟΕΕ αξιολογούν, σε τριμηνιαία βάση, 
το βαθμό στον οποίο ο ΟΕΕ χρησιμοποιεί 
υψηλά επίπεδα μόχλευσης συστηματικά 
και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές 
αναλόγως.

Οι ΟΕΕ και οι ΔΟΕΕ αξιολογούν, σε 
τριμηνιαία βάση, το βαθμό στον οποίο ο 
ΟΕΕ χρησιμοποιεί υψηλά επίπεδα 
μόχλευσης συστηματικά και ενημερώνει 
τις αρμόδιες αρχές αναλόγως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στον τίτλο. Οι ΟΕΕ πρέπει επίσης να υπόκεινται και στα άρθρα 19 
έως 30 της οδηγίας.

Τροπολογία 1197
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Παράγραφος 22 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΔΟΕΕ αξιολογούν, σε τριμηνιαία βάση, 
το βαθμό στον οποίο ο ΟΕΕ χρησιμοποιεί 
υψηλά επίπεδα μόχλευσης συστηματικά 
και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές 
αναλόγως.

Οι ΟΟΕ και οι ΔΟΕΕ αξιολογούν, σε 
τριμηνιαία βάση, το βαθμό στον οποίο ο 
ΟΕΕ χρησιμοποιεί υψηλά επίπεδα 
μόχλευσης συστηματικά και ενημερώνει 
τις αρμόδιες αρχές αναλόγως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στον τίτλο. Οι ΟΕΕ πρέπει επίσης να υπόκεινται και στα άρθρα 19 
έως 30 της οδηγίας.
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Τροπολογία 1198
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Παράγραφος 22 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΔΟΕΕ αξιολογούν, σε τριμηνιαία βάση, 
το βαθμό στον οποίο ο ΟΕΕ χρησιμοποιεί 
υψηλά επίπεδα μόχλευσης συστηματικά
και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές 
αναλόγως.

Οι ΔΟΕΕ αξιολογούν, σε τριμηνιαία βάση, 
το βαθμό στον οποίο ο ΟΕΕ εκτίθεται σε 
υψηλά επίπεδα συστημικού κινδύνου και 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές αναλόγως.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1199
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Παράγραφος 22 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου, 
ένας ΟΕΕ θεωρείται ότι χρησιμοποιεί 
συστηματικά υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
σε περίπτωση που η συνδυασμένη 
μόχλευση από όλες τις πηγές υπερβαίνει 
την αξία του μετοχικού κεφαλαίου του 
ΟΕΕ σε δύο από τα παρελθόντα τέσσερα 
τρίμηνα.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1200
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Παράγραφος 22 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου, 
ένας ΟΕΕ θεωρείται ότι χρησιμοποιεί 
συστηματικά υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
σε περίπτωση που η συνδυασμένη 
μόχλευση από όλες τις πηγές υπερβαίνει 
την αξία του μετοχικού κεφαλαίου του 
ΟΕΕ σε δύο από τα παρελθόντα τέσσερα 
τρίμηνα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικροί ΟΕΕ δεν ενέχουν συστημικό κίνδυνο. Στον βαθμό που είναι δύσκολο να 
καθοριστεί υψηλό επίπεδο μόχλευσης σε συστηματική βάση ο περιορισμός αυτός πρέπει 
να καταργηθεί.

Τροπολογία 1201
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Παράγραφος 22 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου, 
ένας ΟΕΕ θεωρείται ότι χρησιμοποιεί 
συστηματικά υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
σε περίπτωση που η συνδυασμένη 
μόχλευση από όλες τις πηγές υπερβαίνει 
την αξία του μετοχικού κεφαλαίου του 
ΟΕΕ σε δύο από τα παρελθόντα τέσσερα 
τρίμηνα.

Για τους σκοπούς της δεύτερης 
παραγράφου, ένας ΟΕΕ μπορεί να 
θεωρηθεί ότι εκτίθεται σε υψηλά επίπεδα 
συστημικού κινδύνου σε περίπτωση που 
χρησιμοποιεί υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
σε συστηματική βάση. Ωστόσο, θεωρείται 
ότι μπορεί να εκτεθεί κατ’ αυτό τον 
τρόπο μόνο εφόσον ληφθεί υπόψη η 
υποκείμενη επενδυτική στρατηγική του 
ΟΕΕ, οι διαδικασίες διαχείρισης του 
κινδύνου που χρησιμοποιεί και το μέγεθος 
αποτελεσματικής αντιστάθμισης της 
έκθεσής του.
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1202
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Παράγραφος 22 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου, 
ένας ΟΕΕ θεωρείται ότι χρησιμοποιεί 
συστηματικά υψηλά επίπεδα μόχλευσης σε 
περίπτωση που η συνδυασμένη μόχλευση 
από όλες τις πηγές υπερβαίνει την αξία του 
μετοχικού κεφαλαίου του ΟΕΕ σε δύο από 
τα παρελθόντα τέσσερα τρίμηνα.

Για τους σκοπούς της δεύτερης 
παραγράφου, ένας ΟΕΕ θεωρείται ότι 
χρησιμοποιεί συστηματικά υψηλά επίπεδα 
μόχλευσης σε περίπτωση που η 
συνδυασμένη ακαθάριστη μόχλευση από 
όλες τις πηγές υπερβαίνει την αξία του 
μετοχικού κεφαλαίου του ΟΕΕ σε δύο από 
τα παρελθόντα τέσσερα τρίμηνα.

Or. en

Τροπολογία 1203
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23 διαγράφεται

Πληροφόρηση των επενδυτών

Ο ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υψηλά επίπεδα μόχλευσης σε 
συστηματική βάση οφείλει για κάθε 
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σχετικό ΟΕΕ:
α) να γνωστοποιεί στους επενδυτές το 
ανώτατο επίπεδο μόχλευσης το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιεί ο ΔΟΕΕ εκ 
μέρους του ΟΕΕ, καθώς και οποιοδήποτε 
δικαίωμα εκ νέου χρήσης πρόσθετης 
ασφάλειας ή οποιασδήποτε εγγύησης 
παρέχεται δυνάμει του διακανονισμού 
μόχλευσης, 
β) να γνωστοποιεί, σε τριμηνιαία βάση, 
στους επενδυτές το συνολικό ποσό 
μόχλευσης το οποίο χρησιμοποίησε κάθε 
ΟΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπεται στο άρθρο 21.

Τροπολογία 1204
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23 διαγράφεται

Πληροφόρηση των επενδυτών

Ο ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υψηλά επίπεδα μόχλευσης σε 
συστηματική βάση οφείλει για κάθε 
σχετικό ΟΕΕ:
α) να γνωστοποιεί στους επενδυτές το 
ανώτατο επίπεδο μόχλευσης το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιεί ο ΔΟΕΕ εκ 
μέρους του ΟΕΕ, καθώς και οποιοδήποτε 
δικαίωμα εκ νέου χρήσης πρόσθετης 
ασφάλειας ή οποιασδήποτε εγγύησης 
παρέχεται δυνάμει του διακανονισμού 
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μόχλευσης, 
β) να γνωστοποιεί, σε τριμηνιαία βάση, 
στους επενδυτές το συνολικό ποσό 
μόχλευσης το οποίο χρησιμοποίησε κάθε 
ΟΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

Or. en

Τροπολογία 1205
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23 διαγράφεται

Πληροφόρηση των επενδυτών

Ο ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υψηλά επίπεδα μόχλευσης σε 
συστηματική βάση οφείλει για κάθε 
σχετικό ΟΕΕ:
α) να γνωστοποιεί στους επενδυτές το 
ανώτατο επίπεδο μόχλευσης το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιεί ο ΔΟΕΕ εκ 
μέρους του ΟΕΕ, καθώς και οποιοδήποτε 
δικαίωμα εκ νέου χρήσης πρόσθετης 
ασφάλειας ή οποιασδήποτε εγγύησης
παρέχεται δυνάμει του διακανονισμού 
μόχλευσης, 
β) να γνωστοποιεί, σε τριμηνιαία βάση, 
στους επενδυτές το συνολικό ποσό 
μόχλευσης το οποίο χρησιμοποίησε κάθε 
ΟΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

Or. en
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Τροπολογία 1206
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υψηλά επίπεδα μόχλευσης σε 
συστηματική βάση οφείλει για κάθε 
σχετικό ΟΕΕ:

ΟΕΕ που χρησιμοποιούν μόχλευση:

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνοχή με την προηγούμενες τροπολογίας.

Τροπολογία 1207
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υψηλά επίπεδα μόχλευσης σε συστηματική 
βάση οφείλει για κάθε σχετικό ΟΕΕ:

ΟΕΕ που χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα 
μόχλευσης σε συστηματική βάση και 
ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους τέτοιους ΟΕΕ:

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στον τίτλο. Οι ΟΕΕ πρέπει επίσης να υπόκεινται και στα άρθρα 19 
έως 30 της οδηγίας.



AM\807997EL.doc 18/190 PE439.134v03-00

EL

Τροπολογία 1208
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υψηλά επίπεδα μόχλευσης σε συστηματική 
βάση οφείλει για κάθε σχετικό ΟΕΕ:

ΟΕΕ που χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα 
μόχλευσης σε συστηματική βάση και 
ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους τέτοιους ΟΕΕ:

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στον τίτλο. Οι ΟΕΕ πρέπει επίσης να υπόκεινται και στα άρθρα 19 
έως 30 της οδηγίας.

Τροπολογία 1209
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να γνωστοποιεί στους επενδυτές το 
ανώτατο επίπεδο μόχλευσης το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιεί ο ΔΟΕΕ εκ 
μέρους του ΟΕΕ, καθώς και οποιοδήποτε 
δικαίωμα εκ νέου χρήσης πρόσθετης 
ασφάλειας ή οποιασδήποτε εγγύησης 
παρέχεται δυνάμει του διακανονισμού 
μόχλευσης, 

α) να γνωστοποιεί στους επενδυτές το 
ανώτατο επίπεδο μόχλευσης το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιεί ο ΟΕΕ, καθώς και 
οποιοδήποτε δικαίωμα εκ νέου χρήσης 
πρόσθετης ασφάλειας ή οποιασδήποτε 
εγγύησης παρέχεται δυνάμει του 
διακανονισμού μόχλευσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνοχή με προηγούμενες τροπολογίες.
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Τροπολογία 1210
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να γνωστοποιεί στους επενδυτές το 
ανώτατο επίπεδο μόχλευσης το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιεί ο ΔΟΕΕ εκ 
μέρους του ΟΕΕ, καθώς και οποιοδήποτε 
δικαίωμα εκ νέου χρήσης πρόσθετης 
ασφάλειας ή οποιασδήποτε εγγύησης 
παρέχεται δυνάμει του διακανονισμού 
μόχλευσης, 

α) να γνωστοποιεί στους επενδυτές το 
ανώτατο επίπεδο μόχλευσης το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιείται, καθώς και 
οποιοδήποτε δικαίωμα εκ νέου χρήσης 
πρόσθετης ασφάλειας ή οποιασδήποτε 
εγγύησης παρέχεται δυνάμει του 
διακανονισμού μόχλευσης, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στον τίτλο. Οι ΟΕΕ πρέπει επίσης να υπόκεινται και στα άρθρα 19 
έως 30 της οδηγίας.

Τροπολογία 1211
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να γνωστοποιεί στους επενδυτές το 
ανώτατο επίπεδο μόχλευσης το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιεί ο ΔΟΕΕ εκ 
μέρους του ΟΕΕ, καθώς και οποιοδήποτε 
δικαίωμα εκ νέου χρήσης πρόσθετης 
ασφάλειας ή οποιασδήποτε εγγύησης 
παρέχεται δυνάμει του διακανονισμού 
μόχλευσης, 

α) να γνωστοποιεί στους επενδυτές το 
ανώτατο επίπεδο μόχλευσης το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιείται, καθώς και 
οποιοδήποτε δικαίωμα εκ νέου χρήσης 
πρόσθετης ασφάλειας ή οποιασδήποτε 
εγγύησης παρέχεται δυνάμει του 
διακανονισμού μόχλευσης, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στον τίτλο. Οι ΟΕΕ πρέπει επίσης να υπόκεινται και στα άρθρα 19 
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έως 30 της οδηγίας.

Τροπολογία 1212
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να γνωστοποιεί, σε τριμηνιαία βάση, 
στους επενδυτές το συνολικό ποσό 
μόχλευσης το οποίο χρησιμοποίησε κάθε 
ΟΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

β) να γνωστοποιεί, σε τριμηνιαία βάση, 
στους επενδυτές το συνολικό ποσό 
μόχλευσης το οποίο χρησιμοποίησε κάθε 
ΟΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο, τις πέντε 
μεγαλύτερες πηγές δανειοληψίας 
μετρητών ή κινητών αξιών, καθώς και 
κατανομή μεταξύ της μόχλευσης που 
προέρχεται από τη δανειοληψία 
μετρητών ή κινητών αξιών και της 
μόχλευσης που ενσωματώνεται σε 
χρηματοπιστωτικά παράγωγα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτές πρέπει να έχουν σαφή εικόνα των κινδύνων στους οποίους είναι 
εκτεθειμένοι, συμπεριλαμβανομένου και του ομολόγου κινδύνου (όπως τεκμηριώνεται 
από την πηγή των δανείων σε μετρητά και κινητές αξίες).

Τροπολογία 1213
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να γνωστοποιεί, σε τριμηνιαία βάση, 
στους επενδυτές το συνολικό ποσό 
μόχλευσης το οποίο χρησιμοποίησε κάθε 
ΟΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

β) να γνωστοποιεί, σε τριμηνιαία βάση, 
στους επενδυτές το συνολικό ποσό 
μόχλευσης το οποίο χρησιμοποίησε το 
προηγούμενο τρίμηνο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στον τίτλο. Οι ΟΕΕ πρέπει επίσης να υπόκεινται και στα άρθρα 19 
έως 30 της οδηγίας.

Τροπολογία 1214
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να γνωστοποιεί, σε τριμηνιαία βάση, 
στους επενδυτές το συνολικό ποσό 
μόχλευσης το οποίο χρησιμοποίησε κάθε 
ΟΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

β) να γνωστοποιεί, σε τριμηνιαία βάση, 
στους επενδυτές το συνολικό ποσό 
μόχλευσης το οποίο χρησιμοποίησε το 
προηγούμενο τρίμηνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνοχή με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 1215
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να γνωστοποιεί, σε τριμηνιαία βάση, 
στους επενδυτές το συνολικό ποσό 
μόχλευσης το οποίο χρησιμοποίησε κάθε 
ΟΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

β) να γνωστοποιεί, σε τριμηνιαία βάση, 
στους επενδυτές το συνολικό ποσό 
μόχλευσης το οποίο χρησιμοποίησε το 
προηγούμενο τρίμηνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στον τίτλο. Οι ΟΕΕ πρέπει επίσης να υπόκεινται και στα άρθρα 19 
έως 30 της οδηγίας.
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Τροπολογία 1216
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 διαγράφεται

Υποβολή εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές

1. Ο ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υψηλά επίπεδα μόχλευσης σε 
συστηματική βάση παρέχει τακτικά στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του πληροφορίες σχετικά με 
το συνολικό επίπεδο μόχλευσης που 
χρησιμοποιείται από κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, και λεπτομερή ανάλυση 
μεταξύ της μόχλευσης που προκύπτει από 
τη δανειοληψία μετρητών ή κινητών 
αξιών και της μόχλευσης που 
ενσωματώνεται σε χρηματοπιστωτικά 
παράγωγα.
Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν 
την ταυτότητα των πέντε μεγαλύτερων 
πηγών δανειακών μετρητών ή κινητών 
αξιών για καθέναν από τους ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, και τα ποσά 
μόχλευσης που λήφθηκαν από κάθε μία 
από αυτές τις οντότητες για καθέναν από 
τους ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον περαιτέρω καθορισμό των 
απαιτήσεων γνωστοποίησης σχετικά με 
τη μόχλευση και τη συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές, καθώς 
και των απαιτήσεων για πληροφόρηση 
των επενδυτών.
Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
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θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται στο άρθρο 21.

Τροπολογία 1217
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποβολή εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές διαγράφεται

1. Ο ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υψηλά επίπεδα μόχλευσης σε 
συστηματική βάση παρέχει τακτικά στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του πληροφορίες σχετικά με 
το συνολικό επίπεδο μόχλευσης που 
χρησιμοποιείται από κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, και λεπτομερή ανάλυση 
μεταξύ της μόχλευσης που προκύπτει από 
τη δανειοληψία μετρητών ή κινητών 
αξιών και της μόχλευσης που 
ενσωματώνεται σε χρηματοπιστωτικά 
παράγωγα.
Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν 
την ταυτότητα των πέντε μεγαλύτερων 
πηγών δανειακών μετρητών ή κινητών 
αξιών για καθέναν από τους ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, και τα ποσά 
μόχλευσης που λήφθηκαν από κάθε μία 
από αυτές τις οντότητες για καθέναν από 
τους ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον περαιτέρω καθορισμό των 
απαιτήσεων γνωστοποίησης σχετικά με 
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τη μόχλευση και τη συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές, καθώς 
και των απαιτήσεων για πληροφόρηση 
των επενδυτών.
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

Τροπολογία 1218
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποβολή εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές διαγράφεται
1. Ο ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υψηλά επίπεδα μόχλευσης σε 
συστηματική βάση παρέχει τακτικά στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του πληροφορίες σχετικά με 
το συνολικό επίπεδο μόχλευσης που 
χρησιμοποιείται από κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, και λεπτομερή ανάλυση 
μεταξύ της μόχλευσης που προκύπτει από 
τη δανειοληψία μετρητών ή κινητών 
αξιών και της μόχλευσης που 
ενσωματώνεται σε χρηματοπιστωτικά 
παράγωγα.
Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν 
την ταυτότητα των πέντε μεγαλύτερων 
πηγών δανειακών μετρητών ή κινητών 
αξιών για καθέναν από τους ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, και τα ποσά 
μόχλευσης που λήφθηκαν από κάθε μία 
από αυτές τις οντότητες για καθέναν από 
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τους ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον περαιτέρω καθορισμό των 
απαιτήσεων γνωστοποίησης σχετικά με 
τη μόχλευση και τη συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές, καθώς 
και των απαιτήσεων για πληροφόρηση 
των επενδυτών.
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

Τροπολογία 1219
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποβολή εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές διαγράφεται
1. Ο ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υψηλά επίπεδα μόχλευσης σε 
συστηματική βάση παρέχει τακτικά στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του πληροφορίες σχετικά με 
το συνολικό επίπεδο μόχλευσης που 
χρησιμοποιείται από κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, και λεπτομερή ανάλυση 
μεταξύ της μόχλευσης που προκύπτει από 
τη δανειοληψία μετρητών ή κινητών 
αξιών και της μόχλευσης που 
ενσωματώνεται σε χρηματοπιστωτικά 
παράγωγα.
Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν 
την ταυτότητα των πέντε μεγαλύτερων 
πηγών δανειακών μετρητών ή κινητών 
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αξιών για καθέναν από τους ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, και τα ποσά 
μόχλευσης που λήφθηκαν από κάθε μία 
από αυτές τις οντότητες για καθέναν από 
τους ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον περαιτέρω καθορισμό των 
απαιτήσεων γνωστοποίησης σχετικά με 
τη μόχλευση και τη συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές, καθώς 
και των απαιτήσεων για πληροφόρηση 
των επενδυτών.
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

Τροπολογία 1220
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υψηλά επίπεδα μόχλευσης σε 
συστηματική βάση παρέχει τακτικά στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του πληροφορίες σχετικά με το 
συνολικό επίπεδο μόχλευσης που 
χρησιμοποιείται από κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, και λεπτομερή ανάλυση 
μεταξύ της μόχλευσης που προκύπτει από 
τη δανειοληψία μετρητών ή κινητών αξιών 
και της μόχλευσης που ενσωματώνεται σε 
χρηματοπιστωτικά παράγωγα.

1. Ο ΟΕΕ που χρησιμοποιεί μόχλευση και 
του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων και όλων των 
περιουσιακών στοιχείων που 
αποκτήθηκαν με τη χρήση μόχλευσης, 
υπερβαίνουν το όριο των 100 
εκατομμυρίων ευρώ παρέχει τακτικά στην 
ΕΑΚΑ πληροφορίες σχετικά με το 
συνολικό επίπεδο μόχλευσης που 
χρησιμοποιείται από κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, και λεπτομερή ανάλυση 
μεταξύ της μόχλευσης που προκύπτει από 
τη δανειοληψία μετρητών ή κινητών αξιών 
και της μόχλευσης που ενσωματώνεται σε 
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χρηματοπιστωτικά παράγωγα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σημαντικότεροι ΟΕΕ πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για την μόχλευση απευθείας 
στην ΕΑΚΑ. 

Τροπολογία 1221
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υψηλά επίπεδα μόχλευσης σε συστηματική 
βάση παρέχει τακτικά στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους καταγωγής του 
πληροφορίες σχετικά με το συνολικό 
επίπεδο μόχλευσης που χρησιμοποιείται 
από κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, και 
λεπτομερή ανάλυση μεταξύ της μόχλευσης 
που προκύπτει από τη δανειοληψία 
μετρητών ή κινητών αξιών και της 
μόχλευσης που ενσωματώνεται σε 
χρηματοπιστωτικά παράγωγα.

1. Ο ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υψηλά επίπεδα μόχλευσης σε συστηματική 
βάση παρέχει τακτικά στην ΕΑΚΑ, στην 
ΕΕΣΚ και στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής του 
πληροφορίες σχετικά με το συνολικό 
επίπεδο μόχλευσης που χρησιμοποιείται 
από κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, και 
λεπτομερή ανάλυση μεταξύ της μόχλευσης 
που προκύπτει από τη δανειοληψία 
μετρητών ή κινητών αξιών και της 
μόχλευσης που ενσωματώνεται σε 
χρηματοπιστωτικά παράγωγα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑ πρέπει να ενεργεί ως το ανώτατος επόπτης των ΔΟΕΕ και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να συγκεντρώνει όλες τις εκθέσεις και τις σχετικές πληροφορίες. Στην περίπτωση 
της μόχλευσης, οι εκθέσεις πρέπει επίσης να απευθύνονται και στην ΕΕΣΚ..
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Τροπολογία 1222
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υψηλά επίπεδα μόχλευσης σε 
συστηματική βάση παρέχει τακτικά στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του πληροφορίες σχετικά με το 
συνολικό επίπεδο μόχλευσης που 
χρησιμοποιείται από κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, και λεπτομερή ανάλυση 
μεταξύ της μόχλευσης που προκύπτει από 
τη δανειοληψία μετρητών ή κινητών αξιών 
και της μόχλευσης που ενσωματώνεται σε 
χρηματοπιστωτικά παράγωγα.

1. Ο ΟΕΕ που χρησιμοποιεί υψηλά 
επίπεδα μόχλευσης σε συστηματική βάση 
και ο ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ τέτοιου είδους
παρέχει τακτικά στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής του 
πληροφορίες σχετικά με το συνολικό 
επίπεδο μόχλευσης που χρησιμοποιείται, 
και λεπτομερή ανάλυση μεταξύ της 
μόχλευσης που προκύπτει από τη 
δανειοληψία μετρητών ή κινητών αξιών 
και της μόχλευσης που ενσωματώνεται σε 
χρηματοπιστωτικά παράγωγα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρξει διαφανής μεθόδος υπολογισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ούτως ώστε να διατυπωθεί συνεκτική αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης μόχλευσης. Ρόλο 
σε αυτό πρέπει να παίξουν οι νέες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

Τροπολογία 1223
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υψηλά επίπεδα μόχλευσης σε 
συστηματική βάση παρέχει τακτικά στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του πληροφορίες σχετικά με το 
συνολικό επίπεδο μόχλευσης που 
χρησιμοποιείται από κάθε ΟΕΕ που 

1. Ο ΟΕΕ που χρησιμοποιεί υψηλά 
επίπεδα μόχλευσης σε συστηματική βάση 
και ο ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ τέτοιου είδους
παρέχει τακτικά στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής του 
πληροφορίες σχετικά με το συνολικό 
επίπεδο μόχλευσης που χρησιμοποιείται 
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διαχειρίζεται, και λεπτομερή ανάλυση 
μεταξύ της μόχλευσης που προκύπτει από 
τη δανειοληψία μετρητών ή κινητών αξιών 
και της μόχλευσης που ενσωματώνεται σε 
χρηματοπιστωτικά παράγωγα.

και λεπτομερή ανάλυση μεταξύ της 
μόχλευσης που προκύπτει από τη 
δανειοληψία μετρητών ή κινητών αξιών 
και της μόχλευσης που ενσωματώνεται σε 
χρηματοπιστωτικά παράγωγα.

Or. en

Τροπολογία 1224
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν 
την ταυτότητα των πέντε μεγαλύτερων 
πηγών δανειακών μετρητών ή κινητών 
αξιών για καθέναν από τους ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, και τα ποσά 
μόχλευσης που λήφθηκαν από κάθε μία 
από αυτές τις οντότητες για καθέναν από 
τους ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ.

Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν 
την ταυτότητα των πέντε μεγαλύτερων 
πηγών δανειακών μετρητών ή κινητών 
αξιών και τα ποσά μόχλευσης που 
λήφθηκαν από κάθε μία από αυτές τις 
οντότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρξει διαφανής μεθόδους υπολογισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ούτως ώστε να διατυπωθεί συνεκτική αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης μόχλευσης. Ρόλο 
σε αυτό πρέπει να παίξουν οι νέες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

Τροπολογία 1225
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν 
την ταυτότητα των πέντε μεγαλύτερων 
πηγών δανειακών μετρητών ή κινητών 

Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν 
την ταυτότητα των πέντε μεγαλύτερων 
πηγών δανειακών μετρητών ή κινητών 
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αξιών για καθέναν από τους ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, και τα ποσά 
μόχλευσης που λήφθηκαν από κάθε μία 
από αυτές τις οντότητες για καθέναν από 
τους ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ.

αξιών και τα ποσά μόχλευσης που 
λήφθηκαν από κάθε μία από αυτές τις 
οντότητες.

Or. en

Τροπολογία 1226
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
απαιτήσεων γνωστοποίησης σχετικά με τη 
μόχλευση και τη συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές, καθώς και 
των απαιτήσεων για πληροφόρηση των 
επενδυτών.

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, μέσω 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 
49γ, μέτρα για τον περαιτέρω καθορισμό 
των απαιτήσεων γνωστοποίησης σχετικά 
με τη μόχλευση και τη συχνότητα 
υποβολής εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές, 
καθώς και των απαιτήσεων για 
πληροφόρηση των επενδυτών.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή είναι η ορθή διατύπωση στο πλαίσιο των νέων διαδικασιών «επιτροπολογίας» 
εφόσον διατηρηθεί το παρόν άρθρο.
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Τροπολογία 1227
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
απαιτήσεων γνωστοποίησης σχετικά με τη 
μόχλευση και τη συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές, καθώς και 
των απαιτήσεων για πληροφόρηση των 
επενδυτών.

2. Κατόπιν γνωμοδότησης της ΕΣΣΚ και 
της ΕΑΚΑ η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ για 
τον περαιτέρω καθορισμό των απαιτήσεων 
γνωστοποίησης σχετικά με τη μόχλευση 
και τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων στις 
αρμόδιες αρχές, καθώς και των 
απαιτήσεων για πληροφόρηση των 
επενδυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νέοι φορείς της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής στον τομέα της εποπτείας πρέπει να 
παίξουν ρόλο.

Τροπολογία 1228
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
απαιτήσεων γνωστοποίησης σχετικά με τη 
μόχλευση και τη συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές, καθώς και 
των απαιτήσεων για πληροφόρηση των 
επενδυτών.

2. Κατόπιν γνωμοδότησης της ΕΣΣΚ και 
της ΕΑΚΑ η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ για 
τον περαιτέρω καθορισμό των απαιτήσεων 
γνωστοποίησης σχετικά με τη μόχλευση 
και τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων στις 
αρμόδιες αρχές, καθώς και των 
απαιτήσεων για πληροφόρηση των 
επενδυτών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρξει διαφανής μεθόδος υπολογισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ούτως ώστε να διατυπωθεί συνεκτική αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης μόχλευσης. Ρόλο 
σε αυτό πρέπει να παίξουν οι νέες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

Τροπολογία 1229
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
απαιτήσεων γνωστοποίησης σχετικά με τη 
μόχλευση και τη συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές, καθώς και 
των απαιτήσεων για πληροφόρηση των 
επενδυτών.

2. Κατόπιν γνωμοδότησης της ΕΣΣΚ και 
της ΕΑΚΑ η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ για 
τον περαιτέρω καθορισμό των απαιτήσεων 
γνωστοποίησης σχετικά με τη μόχλευση 
και τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων στις 
αρμόδιες αρχές, καθώς και των 
απαιτήσεων για πληροφόρηση των 
επενδυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρξει διαφανής μεθόδος υπολογισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ούτως ώστε να διατυπωθεί συνεκτική αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης μόχλευσης. Ρόλο 
σε αυτό πρέπει να παίξουν οι νέες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

Τροπολογία 1230
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει επίσης κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ 
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για τον περαιτέρω καθορισμό της 
μεθοδολογίας υπολογισμού της 
μόχλευσης. Η μεθοδολογία αυτή πρέπει 
να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, 
συσχετίζοντας τη συνδυασμένη μόχλευση 
από όλες τις πηγές, με το μετοχικό 
κεφάλαιο του ΟΕΕ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρξει διαφανής μεθόδος υπολογισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ούτως ώστε να διατυπωθεί συνεκτική αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης μόχλευσης. Ρόλο 
σε αυτό πρέπει να παίξουν οι νέες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

Τροπολογία 1231
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει επίσης κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ 
για τον περαιτέρω καθορισμό της 
μεθοδολογίας υπολογισμού της 
μόχλευσης. Η μεθοδολογία αυτή πρέπει 
να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, 
συσχετίζοντας τη συνδυασμένη μόχλευση 
από όλες τις πηγές, με το μετοχικό 
κεφάλαιο του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρξει διαφανής μεθόδος υπολογισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ούτως ώστε να διατυπωθεί συνεκτική αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης μόχλευσης. Ρόλο 
σε αυτό πρέπει να παίξουν οι νέες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.
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Τροπολογία 1232
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που έχουν 
εγκριθεί με βάση την οδηγία 2006/48/EΚ 
και οι επενδυτικές εταιρείες που έχουν 
εγκριθεί με βάση την οδηγία 2004/39/EΚ, 
με αντισυμβαλλόμενους ΟΟΕ, θεσπίζουν 
και διατηρούν μηχανισμούς 
παρακολούθησης της μόχλευσης που 
συνδέεται με τους εν λόγω ΟΟΕ τόσο 
κατά περίπτωση, όσο και συνολικά, και 
συμβατικά θέτουν όρια όσον αφορά τον 
κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που 
συνδέεται με κάθε ΟΟΕ και τους ΟΟΕ 
που χρησιμοποιούν την ίδια επενδυτική 
στρατηγική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εποπτεία των συστημικών κινδύνων είναι 
αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός όπου οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ 
των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών αρχών θα αποσαφηνιστούν και θα 
οργανωθούν με αποτελεσματικό τρόπο· πρέπει να εκχωρηθούν στον ΔΟΕΕ εξουσίες 
που θα του επιτρέπουν να συγκεντρώνει τις σχετικές πληροφορίες για να παρεμβαίνει 
τόσο σε συνεχή όσο και σε ad hoc βάση ενώπιον των εθνικών αρχών και των 
διαχειριστών ταμείων, να κρίνει νομικά δεσμευτικά τεχνικά πρότυπα για τον εντοπισμό 
και την αντιμετώπιση κινδύνων όσον αφορά την ακεραιότητα και σταθερότητα των 
χρηματοοικονομικών αγορών, συμπεριλαμβανομένου και του συστημικού κινδύνου που 
απορρέει από την υπερβολική μόχλευση.
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Τροπολογία 1233
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής χρησιμοποιούν τις πληροφορίες 
για τις οποίες υποβάλλονται εκθέσεις
δυνάμει του άρθρου 24 για τους σκοπούς 
προσδιορισμού του βαθμού στον οποίο η 
χρήση της μόχλευσης συμβάλλει στη 
δημιουργία συστημικού κινδύνου στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα ή κινδύνων μη 
ομαλής λειτουργίας των αγορών.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν τις 
πληροφορίες που συλλέγονται δεόντως
δυνάμει του άρθρου 21 για τους σκοπούς 
προσδιορισμού του βαθμού στον οποίο οι 
δραστηριότητες του ΔΟΕΕ συμβάλλουν
στη δημιουργία συστημικού κινδύνου στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα ή κινδύνων μη 
ομαλής λειτουργίας των αγορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εποπτεία των συστημικών κινδύνων είναι 
αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός όπου οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ 
των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών αρχών θα αποσαφηνιστούν και θα 
οργανωθούν με αποτελεσματικό τρόπο· πρέπει να εκχωρηθούν στον ΔΟΕΕ εξουσίες 
που θα της επιτρέπουν να συγκεντρώνει τις σχετικές πληροφορίες για να παρεμβαίνει 
τόσο σε συνεχή όσο και σε ad hoc βάση ενώπιον των εθνικών αρχών και των 
διαχειριστών ταμείων, να κρίνει νομικά δεσμευτικά τεχνικά πρότυπα για τον εντοπισμό 
και την αντιμετώπιση κινδύνων όσον αφορά την ακεραιότητα και σταθερότητα των 
χρηματοοικονομικών αγορών, συμπεριλαμβανομένου και του συστημικού κινδύνου που 
απορρέει από την υπερβολική μόχλευση.

Τροπολογία 1234
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής χρησιμοποιούν τις
πληροφορίες για τις οποίες υποβάλλονται 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής διαβιβάζουν τις 
συγκεντρωτικές πληροφορίες για τις 
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εκθέσεις δυνάμει του άρθρου 24 για τους 
σκοπούς προσδιορισμού του βαθμού στον 
οποίο η χρήση της μόχλευσης συμβάλλει 
στη δημιουργία συστημικού κινδύνου στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα ή κινδύνων μη 
ομαλής λειτουργίας των αγορών.

οποίες υποβάλλονται εκθέσεις δυνάμει του 
άρθρου 21 στην ΕΕΣΚ για τους σκοπούς 
προσδιορισμού του βαθμού στον οποίο η 
χρήση της μόχλευσης συμβάλλει στη 
δημιουργία συστημικού κινδύνου στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα ή κινδύνων μη 
ομαλής λειτουργίας των αγορών.

Or. en

Τροπολογία 1235
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής χρησιμοποιούν τις πληροφορίες 
για τις οποίες υποβάλλονται εκθέσεις 
δυνάμει του άρθρου 24 για τους σκοπούς 
προσδιορισμού του βαθμού στον οποίο η 
χρήση της μόχλευσης συμβάλλει στη 
δημιουργία συστημικού κινδύνου στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα ή κινδύνων μη 
ομαλής λειτουργίας των αγορών.

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι η ΕΑΚΑ, η 
ΕΕΣΚ και οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής χρησιμοποιούν τις 
πληροφορίες για τις οποίες υποβάλλονται 
εκθέσεις δυνάμει του άρθρου 24 για τους 
σκοπούς προσδιορισμού του βαθμού στον 
οποίο η χρήση της μόχλευσης συμβάλλει 
στη δημιουργία συστημικού κινδύνου στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα ή κινδύνων μη 
ομαλής λειτουργίας των αγορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑ πρέπει να ενεργεί ως το ανώτατος επόπτης των ΔΟΕΕ και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να συγκεντρώνει όλες τις εκθέσεις και τις σχετικές πληροφορίες. Στην περίπτωση 
της μόχλευσης, οι εκθέσεις πρέπει επίσης να απευθύνονται και στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου.
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Τροπολογία 1236
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής χρησιμοποιούν τις 
πληροφορίες για τις οποίες υποβάλλονται 
εκθέσεις δυνάμει του άρθρου 24 για τους 
σκοπούς προσδιορισμού του βαθμού στον 
οποίο η χρήση της μόχλευσης συμβάλλει 
στη δημιουργία συστημικού κινδύνου στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα ή κινδύνων μη 
ομαλής λειτουργίας των αγορών.

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι η ΕΑΚΑ
χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τις 
οποίες υποβάλλονται εκθέσεις δυνάμει του 
άρθρου 24 για τους σκοπούς 
προσδιορισμού του βαθμού στον οποίο η 
χρήση της μόχλευσης συμβάλλει στη 
δημιουργία συστημικού κινδύνου στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα ή κινδύνων μη 
ομαλής λειτουργίας των αγορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνοχή με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 1237
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος καταγωγής
εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 24 και 
οι οποίες είναι συγκεντρωτικές αναφορικά 
με όλους τους ΔΟΕΕ που επιτηρεί τίθενται 
στη διάθεση άλλων αρμόδιων αρχών μέσω 
της διαδικασίας που περιγράφεται στο 
άρθρο 46 σχετικά με την εποπτική 
συνεργασία. Το κράτος μέλος καταγωγής 
παρέχει επίσης, χωρίς καθυστέρηση, 
πληροφορίες μέσω του εν λόγω 
μηχανισμού, και διμερώς σε άλλα άμεσα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σε περίπτωση 

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ εξασφαλίζουν ότι 
όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται
σύμφωνα με το άρθρο 21 αναφορικά με 
όλους τους ΔΟΕΕ που επιτηρούν, 
διαβιβάζονται δεόντως στην ΕΑΚΑ και 
τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών 
των άλλων κρατών μελών και της ΕΕΣΚ
μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται 
στο άρθρο 46 σχετικά με την εποπτική 
συνεργασία. Παρέχουν επίσης, χωρίς 
καθυστέρηση, πληροφορίες μέσω του εν 
λόγω μηχανισμού στην ΕΑΚΑ και την 
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που ένας ΔΟΕΕ για τον οποίο είναι 
υπεύθυνο μπορεί ενδεχομένως να αποτελεί 
σημαντική πηγή κινδύνου 
αντισυμβαλλομένων για ένα πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο συστημικώς σχετικό ίδρυμα 
σε άλλα κράτη μέλη.

ΕΕΣΚ, και διμερώς σε άλλα άμεσα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σε περίπτωση 
που οι δραστηριότητες ενός ΔΟΕΕ για τον 
οποίο είναι υπεύθυνες μπορεί ενδεχομένως 
να αποτελεί σημαντική πηγή κινδύνου 
αντισυμβαλλομένων για ένα πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο συστημικώς σχετικό ίδρυμα 
στα εν λόγω κράτη μέλη, ή θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία 
των χρηματαγορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εποπτεία των συστημικών κινδύνων είναι 
αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός όπου οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ 
των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών αρχών θα αποσαφηνιστούν και θα 
οργανωθούν με αποτελεσματικό τρόπο· πρέπει να εκχωρηθούν στον ΔΟΕΕ εξουσίες 
που θα της επιτρέπουν να συγκεντρώνει τις σχετικές πληροφορίες για να παρεμβαίνει 
τόσο σε συνεχή όσο και σε ad hoc βάση ενώπιον των εθνικών αρχών και των 
διαχειριστών ταμείων, να κρίνει νομικά δεσμευτικά τεχνικά πρότυπα για τον εντοπισμό 
και την αντιμετώπιση κινδύνων όσον αφορά την ακεραιότητα και σταθερότητα των 
χρηματοοικονομικών αγορών, συμπεριλαμβανομένου και του συστημικού κινδύνου που 
απορρέει από την υπερβολική μόχλευση.

Τροπολογία 1238
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος καταγωγής 
εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 24 και 
οι οποίες είναι συγκεντρωτικές αναφορικά 
με όλους τους ΔΟΕΕ που επιτηρεί τίθενται 
στη διάθεση άλλων αρμόδιων αρχών μέσω 
της διαδικασίας που περιγράφεται στο 
άρθρο 46 σχετικά με την εποπτική 
συνεργασία. Το κράτος μέλος καταγωγής 
παρέχει επίσης, χωρίς καθυστέρηση, 
πληροφορίες μέσω του εν λόγω 
μηχανισμού, και διμερώς σε άλλα άμεσα 

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
του ΔΟΕΕ εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με 
το άρθρο 21 και οι οποίες είναι 
συγκεντρωτικές αναφορικά με όλους τους 
ΔΟΕΕ που επιτηρούν, τίθενται στη 
διάθεση των αρμόδιων αρχών άλλων 
κρατών μελών, της ΕΑΚΑ και της ΕΕΣΚ
μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται 
στο άρθρο 46 σχετικά με την εποπτική 
συνεργασία. Παρέχουν επίσης, χωρίς 
καθυστέρηση, πληροφορίες μέσω του εν 
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ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σε περίπτωση 
που ένας ΔΟΕΕ για τον οποίο είναι 
υπεύθυνο μπορεί ενδεχομένως να αποτελεί 
σημαντική πηγή κινδύνου 
αντισυμβαλλομένων για ένα πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο συστημικώς σχετικό ίδρυμα 
σε άλλα κράτη μέλη.

λόγω μηχανισμού και διμερώς στις 
αρμόδιες αρχές των άλλων άμεσα 
ενδιαφερομένων κρατών μελών, σε 
περίπτωση που οι δραστηριότητες ενός
ΔΟΕΕ για τον οποίο είναι υπεύθυνες, ή 
μιας ΟΟΕ που τελεί υπό τη διαχείριση 
του εν λόγω ΔΟΕΕ μπορεί ενδεχομένως να 
αποτελεί σημαντική πηγή κινδύνου 
αντισυμβαλλομένων για ένα πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο συστημικώς σχετικό ίδρυμα 
στα εν λόγω κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 1239
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος καταγωγής 
εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 24 και 
οι οποίες είναι συγκεντρωτικές αναφορικά 
με όλους τους ΔΟΕΕ που επιτηρεί τίθενται 
στη διάθεση άλλων αρμόδιων αρχών μέσω 
της διαδικασίας που περιγράφεται στο 
άρθρο 46 σχετικά με την εποπτική 
συνεργασία. Το κράτος μέλος καταγωγής 
παρέχει επίσης, χωρίς καθυστέρηση, 
πληροφορίες μέσω του εν λόγω 
μηχανισμού, και διμερώς σε άλλα άμεσα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σε περίπτωση 
που ένας ΔΟΕΕ για τον οποίο είναι 
υπεύθυνο μπορεί ενδεχομένως να αποτελεί 
σημαντική πηγή κινδύνου 
αντισυμβαλλομένων για ένα πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο συστημικώς σχετικό ίδρυμα 
σε άλλα κράτη μέλη.

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
του ΔΟΕΕ εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με 
το άρθρο 21 και οι οποίες είναι 
συγκεντρωτικές αναφορικά με όλους τους 
ΔΟΕΕ που επιτηρούν, τίθενται στη 
διάθεση των αρμόδιων αρχών άλλων 
κρατών μελών, της ΕΑΚΑ και της ΕΕΣΚ
μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται 
στο άρθρο 46 σχετικά με την εποπτική 
συνεργασία. Παρέχουν επίσης, χωρίς 
καθυστέρηση, πληροφορίες μέσω του εν 
λόγω μηχανισμού και διμερώς στις 
αρμόδιες αρχές των άλλων άμεσα 
ενδιαφερομένων κρατών μελών, σε 
περίπτωση που οι δραστηριότητες ενός
ΔΟΕΕ για τον οποίο είναι υπεύθυνες, ή 
μιας ΟΟΕ που τελεί υπό τη διαχείριση 
του εν λόγω ΔΟΕΕ μπορεί ενδεχομένως να 
αποτελεί σημαντική πηγή κινδύνου 
αντισυμβαλλομένων για ένα πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο συστημικώς σχετικό ίδρυμα 
στα εν λόγω κράτη μέλη.
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Or. en

Τροπολογία 1240
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος καταγωγής 
εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 24 και 
οι οποίες είναι συγκεντρωτικές αναφορικά 
με όλους τους ΔΟΕΕ που επιτηρεί τίθενται 
στη διάθεση άλλων αρμόδιων αρχών μέσω 
της διαδικασίας που περιγράφεται στο 
άρθρο 46 σχετικά με την εποπτική 
συνεργασία. Το κράτος μέλος καταγωγής 
παρέχει επίσης, χωρίς καθυστέρηση, 
πληροφορίες μέσω του εν λόγω 
μηχανισμού, και διμερώς σε άλλα άμεσα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σε περίπτωση 
που ένας ΔΟΕΕ για τον οποίο είναι 
υπεύθυνο μπορεί ενδεχομένως να αποτελεί 
σημαντική πηγή κινδύνου 
αντισυμβαλλομένων για ένα πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο συστημικώς σχετικό ίδρυμα 
σε άλλα κράτη μέλη.

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
του ΔΟΕΕ εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με 
το άρθρο 21 και οι οποίες είναι 
συγκεντρωτικές αναφορικά με όλους τους 
ΔΟΕΕ που επιτηρούν, τίθενται στη 
διάθεση των αρμόδιων αρχών άλλων 
κρατών μελών, της ΕΑΚΑ και της ΕΕΣΚ
μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται 
στο άρθρο 46 σχετικά με την εποπτική 
συνεργασία. Παρέχουν επίσης, χωρίς 
καθυστέρηση, πληροφορίες μέσω του εν 
λόγω μηχανισμού και διμερώς στις 
αρμόδιες αρχές των άλλων άμεσα 
ενδιαφερομένων κρατών μελών, σε 
περίπτωση που οι δραστηριότητες ενός
ΔΟΕΕ για τον οποίο είναι υπεύθυνες, ή 
μιας ΟΟΕ που τελεί υπό τη διαχείριση 
του εν λόγω ΔΟΕΕ μπορεί ενδεχομένως να 
αποτελεί σημαντική πηγή κινδύνου 
αντισυμβαλλομένων για ένα πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο συστημικώς σχετικό ίδρυμα 
στα εν λόγω κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 1241
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος καταγωγής 
εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 24 και 
οι οποίες είναι συγκεντρωτικές αναφορικά 
με όλους τους ΔΟΕΕ που επιτηρεί τίθενται 
στη διάθεση άλλων αρμόδιων αρχών μέσω 
της διαδικασίας που περιγράφεται στο 
άρθρο 46 σχετικά με την εποπτική 
συνεργασία. Το κράτος μέλος καταγωγής 
παρέχει επίσης, χωρίς καθυστέρηση, 
πληροφορίες μέσω του εν λόγω 
μηχανισμού, και διμερώς σε άλλα άμεσα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σε περίπτωση 
που ένας ΔΟΕΕ για τον οποίο είναι 
υπεύθυνο μπορεί ενδεχομένως να αποτελεί 
σημαντική πηγή κινδύνου 
αντισυμβαλλομένων για ένα πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο συστημικώς σχετικό ίδρυμα 
σε άλλα κράτη μέλη.

2. Το κράτος μέλος καταγωγής 
εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 21 και 
οι οποίες είναι συγκεντρωτικές αναφορικά 
με όλους τους ΔΟΕΕ που επιτηρεί τίθενται 
στη διάθεση άλλων αρμόδιων αρχών εντός 
της Ένωσης και της ΕΑΚΑ. Οι αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής 
παρέχουν, χωρίς καθυστέρηση, 
πληροφορίες μέσω της διαδικασίας που 
περιγράφεται στο άρθρο 46 σχετικά με 
την εποπτική συνεργασία, και διμερώς σε 
άλλα άμεσα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 
σε περίπτωση που ένας ΔΟΕΕ για τον 
οποίο είναι υπεύθυνες μπορεί ενδεχομένως 
να αποτελεί σημαντική πηγή κινδύνου 
αντισυμβαλλομένων για ένα πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο συστημικώς σχετικό ίδρυμα 
σε άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 1242
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος καταγωγής
εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 24 και 
οι οποίες είναι συγκεντρωτικές αναφορικά 
με όλους τους ΔΟΕΕ που επιτηρεί τίθενται 
στη διάθεση άλλων αρμόδιων αρχών μέσω 
της διαδικασίας που περιγράφεται στο 
άρθρο 46 σχετικά με την εποπτική 

2. Η ΕΑΚΑ εξασφαλίζει ότι όλες οι 
πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα 
με το άρθρο 24 και οι οποίες είναι 
συγκεντρωτικές αναφορικά με όλους τους 
ΔΟΕΕ που επιτηρεί τίθενται στη διάθεση 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών 
μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται 
στο άρθρο 46 σχετικά με την εποπτική 



AM\807997EL.doc 42/190 PE439.134v03-00

EL

συνεργασία. Το κράτος μέλος καταγωγής 
παρέχει επίσης, χωρίς καθυστέρηση, 
πληροφορίες μέσω του εν λόγω 
μηχανισμού, και διμερώς σε άλλα άμεσα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σε περίπτωση 
που ένας ΔΟΕΕ για τον οποίο είναι 
υπεύθυνο μπορεί ενδεχομένως να αποτελεί 
σημαντική πηγή κινδύνου 
αντισυμβαλλομένων για ένα πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο συστημικώς σχετικό ίδρυμα 
σε άλλα κράτη μέλη.

συνεργασία. Το κράτος μέλος καταγωγής 
παρέχει επίσης, χωρίς καθυστέρηση, 
πληροφορίες μέσω του εν λόγω 
μηχανισμού, και διμερώς σε άλλα άμεσα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σε περίπτωση 
που ένας ΔΟΕΕ μπορεί ενδεχομένως να 
αποτελεί σημαντική πηγή κινδύνου 
αντισυμβαλλομένων για ένα πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο συστημικώς σχετικό ίδρυμα 
στα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνοχή με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 1243
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος καταγωγής 
εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 24 και 
οι οποίες είναι συγκεντρωτικές 
αναφορικά με όλους τους ΔΟΕΕ που 
επιτηρεί τίθενται στη διάθεση άλλων 
αρμόδιων αρχών μέσω της διαδικασίας που 
περιγράφεται στο άρθρο 46 σχετικά με την 
εποπτική συνεργασία. Το κράτος μέλος 
καταγωγής παρέχει επίσης, χωρίς 
καθυστέρηση, πληροφορίες μέσω του εν 
λόγω μηχανισμού, και διμερώς σε άλλα 
άμεσα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σε 
περίπτωση που ένας ΔΟΕΕ για τον οποίο 
είναι υπεύθυνο μπορεί ενδεχομένως να 
αποτελεί σημαντική πηγή κινδύνου 
αντισυμβαλλομένων για ένα πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο συστημικώς σχετικό ίδρυμα 
σε άλλα κράτη μέλη.

2. Το κράτος μέλος καταγωγής 
εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 24 
τίθενται στη διάθεση άλλων αρμόδιων 
αρχών μέσω της διαδικασίας που 
περιγράφεται στο άρθρο 46 σχετικά με την 
εποπτική συνεργασία. Το κράτος μέλος 
καταγωγής παρέχει επίσης, χωρίς 
καθυστέρηση, πληροφορίες μέσω του εν 
λόγω μηχανισμού, και διμερώς σε άλλα 
άμεσα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σε 
περίπτωση που ένας ΔΟΕΕ για τον οποίο 
είναι υπεύθυνο μπορεί ενδεχομένως να 
αποτελεί σημαντική πηγή κινδύνου 
αντισυμβαλλομένων για ένα πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο συστημικώς σχετικό ίδρυμα 
σε άλλα κράτη μέλη. Οι πληροφορίες που 
παρέχονται δυνάμει της παρούσας 
παραγράφου καταχωρίζονται στην 
ΕΑΚΑ. Η ΕΑΚΑ δημιουργεί και 
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λειτουργεί ειδική βάση δεδομένων για την 
εν λόγω καταχώριση, στην οποία έχουν 
πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές όλων των 
κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα συγκεντρωτικό 
μητρώο πίστης που θα δημιουργήσει η ΕΑΚΑ. Αυτό συνάδει και με την πρόταση που 
είχε διατυπωθεί στην έκθεση De Larosière για τη δημιουργία ενός συγκεντρωτικού 
καταλόγου των εμπορικών θέσεων μόχλευσης. Το επίπεδο συγκέντρωσης των 
πληροφοριών που καταχωρίζονται στην ΕΑΚΑ πρέπει να αφεθεί στη δευτεροβάθμια 
νομοθεσία.

Τροπολογία 1244
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος καταγωγής 
εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 24 και 
οι οποίες είναι συγκεντρωτικές αναφορικά 
με όλους τους ΔΟΕΕ που επιτηρεί τίθενται 
στη διάθεση άλλων αρμόδιων αρχών μέσω 
της διαδικασίας που περιγράφεται στο 
άρθρο 46 σχετικά με την εποπτική 
συνεργασία. Το κράτος μέλος καταγωγής 
παρέχει επίσης, χωρίς καθυστέρηση, 
πληροφορίες μέσω του εν λόγω 
μηχανισμού, και διμερώς σε άλλα άμεσα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σε περίπτωση 
που ένας ΔΟΕΕ για τον οποίο είναι 
υπεύθυνο μπορεί ενδεχομένως να αποτελεί 
σημαντική πηγή κινδύνου 
αντισυμβαλλομένων για ένα πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο συστημικώς σχετικό ίδρυμα 
σε άλλα κράτη μέλη.

2. Το κράτος μέλος καταγωγής 
εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 24 και 
οι οποίες είναι συγκεντρωτικές αναφορικά 
με όλους τους ΟΕΕ και όλους τους ΔΟΕΕ 
που επιτηρεί τίθενται στη διάθεση άλλων 
αρμόδιων αρχών καθώς και στην ΕΕΣΚ 
και την ΕΑΚΑ μέσω της διαδικασίας που 
περιγράφεται στο άρθρο 46 σχετικά με την 
εποπτική συνεργασία. Το κράτος μέλος 
καταγωγής παρέχει επίσης, χωρίς 
καθυστέρηση, πληροφορίες μέσω του εν 
λόγω μηχανισμού, και διμερώς σε άλλα 
άμεσα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σε 
περίπτωση που ένας ΟΕΕ ή ένας ΔΟΕΕ 
για τον οποίο είναι υπεύθυνο μπορεί 
ενδεχομένως να αποτελεί σημαντική πηγή 
κινδύνου αντισυμβαλλομένων για ένα 
πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο συστημικώς 
σχετικό ίδρυμα σε άλλα κράτη μέλη.



AM\807997EL.doc 44/190 PE439.134v03-00

EL
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Τροπολογία 1245
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος καταγωγής 
εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 24 και 
οι οποίες είναι συγκεντρωτικές αναφορικά 
με όλους τους ΔΟΕΕ που επιτηρεί τίθενται 
στη διάθεση άλλων αρμόδιων αρχών μέσω 
της διαδικασίας που περιγράφεται στο 
άρθρο 46 σχετικά με την εποπτική 
συνεργασία. Το κράτος μέλος καταγωγής 
παρέχει επίσης, χωρίς καθυστέρηση, 
πληροφορίες μέσω του εν λόγω 
μηχανισμού, και διμερώς σε άλλα άμεσα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σε περίπτωση 
που ένας ΔΟΕΕ για τον οποίο είναι 
υπεύθυνο μπορεί ενδεχομένως να αποτελεί 
σημαντική πηγή κινδύνου 
αντισυμβαλλομένων για ένα πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο συστημικώς σχετικό ίδρυμα 
σε άλλα κράτη μέλη.

2. Το κράτος μέλος καταγωγής 
εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 24 και 
οι οποίες είναι συγκεντρωτικές αναφορικά 
με όλους τους ΟΕΕ και όλους τους ΔΟΕΕ 
που επιτηρεί τίθενται στη διάθεση άλλων 
αρμόδιων αρχών καθώς και στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού 
Κινδύνου και την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών μέσω της διαδικασίας που 
περιγράφεται στο άρθρο 46 σχετικά με την 
εποπτική συνεργασία. Το κράτος μέλος 
καταγωγής παρέχει επίσης, χωρίς 
καθυστέρηση, πληροφορίες μέσω του εν 
λόγω μηχανισμού, και διμερώς σε άλλα 
άμεσα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σε 
περίπτωση που ένας ΟΕΕ ή ένας ΔΟΕΕ 
για τον οποίο είναι υπεύθυνο μπορεί 
ενδεχομένως να αποτελεί σημαντική πηγή 
κινδύνου αντισυμβαλλομένων για ένα 
πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο συστημικώς 
σχετικό ίδρυμα σε άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνεπάγεται ότι τα ανώτατα όρια μόχλευσης πρέπει να καθίστανται 
αυστηρότερα, ανάλογα με το μέγεθος του ΟΕΕ. Ο καθορισμός του ανώτατου ορίου 
μόχλευσης σε σχέση με το μετοχικό καφάλαιο έχει ζωτική σημασία για να αποφευχθούν 
συστημικοί κίνδυνοι.
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Τροπολογία 1246
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Πέρα από τις υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων προς την ΕΑΚΑ σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 2, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ:
a) απαντούν εγκαίρως σε κάθε αίτηση 
που υποβάλλει η ΕΑΚΑ, ανεξαρτήτως του 
κατά πόσον η αίτηση αυτή σχετίζεται με 
τους ΔΟΕΕ που εποπτεύουν, τους ΟΕΕ 
που τελούν υπό τη διαχείριση των εν λόγω 
ΔΟΕΕ ή είναι γενικής φύσεως·
β) διαβιβάζουν εγκαίρως στην ΕΑΚΑ τα 
πορίσματα των αξιολογήσεων κινδύνου 
που ενέχουν οι δραστηριότητες ενός 
ΔΟΕΕ όσον αφορά τους ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, συμπεριλαμβανομένων και 
των μέτρων που οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ 
προτείνουν να λάβουν σε σχέση με αυτό· 
και
γ) παρέχουν στην ΕΑΚΑ κάθε 
πληροφορία που παράγουν ή κατέχουν, 
και που θεωρούν ότι σχετίζεται με τον 
σκοπό της ΕΑΚΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εποπτεία των συστημικών κινδύνων είναι 
αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός όπου οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ 
των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών αρχών θα αποσαφηνιστούν και θα 
οργανωθούν με αποτελεσματικό τρόπο· πρέπει να εκχωρηθούν στον ΔΟΕΕ εξουσίες 
που θα της επιτρέπουν να συγκεντρώνει τις σχετικές πληροφορίες για να παρεμβαίνει 
τόσο σε συνεχή όσο και σε ad hoc βάση ενώπιον των εθνικών αρχών και των 
διαχειριστών ταμείων, να κρίνει νομικά δεσμευτικά τεχνικά πρότυπα για τον εντοπισμό 
και την αντιμετώπιση κινδύνων όσον αφορά την ακεραιότητα και σταθερότητα των 
χρηματοοικονομικών αγορών, συμπεριλαμβανομένου και του συστημικού κινδύνου που 
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απορρέει από την υπερβολική μόχλευση.

Τροπολογία 1247
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η 
Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα με 
τα οποία τίθενται όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα εν λόγω 
όρια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ 
άλλων, τον τύπο ΟΕΕ, τη στρατηγική 
τους και τις πηγές μόχλευσής τους.

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

Τροπολογία 1248
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η 
Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα με 
τα οποία τίθενται όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 

διαγράφεται
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χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα εν λόγω 
όρια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ 
άλλων, τον τύπο ΟΕΕ, τη στρατηγική 
τους και τις πηγές μόχλευσής τους.
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

Τροπολογία 1249
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η 
Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα με 
τα οποία τίθενται όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα εν λόγω 
όρια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ 
άλλων, τον τύπο ΟΕΕ, τη στρατηγική 
τους και τις πηγές μόχλευσής τους.

διαγράφεται

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

Or. en
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Τροπολογία 1250
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η 
Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα με 
τα οποία τίθενται όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα εν λόγω 
όρια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ 
άλλων, τον τύπο ΟΕΕ, τη στρατηγική 
τους και τις πηγές μόχλευσής τους.

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

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η μόχλευση 
στον ΟΕΕ ενέχει συστημικό κίνδυνο και ότι τα αυστηρά όρια μόχλευσης μπορούν να 
προξενήσουν πλήγμα σε περιόδους αναταραχής της αγοράς και να επιφέρουν κυκλικές 
διακυμάνσεις όπως, επί παραδείγματι, οι επικεφαλείς διαχειριστές να αποσύρουν τις 
τοποθετήσεις τους σε μια ήδη πτωτική αγορά, η τροπολογία αυτή στοχεύει στην 
εξάλειψη των εκ των προτέρων ανωτάτων ορίων μόχλευσης. Επίσης, πρέπει να 
ληφθούν υπόψη και οι δυσκολίες που υπάρχουν όσον αφορά την κατάληξη σε έναν 
κοινώς αποδεκτό ορισμό της μόχλευσης που να ενσωματώνει την επικινδυνότητα των 
διαφόρων συναφών συγκεντρώσεων περιουσιακών στοιχείων.
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Τροπολογία 1251
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η 
Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα με 
τα οποία τίθενται όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα εν λόγω 
όρια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ 
άλλων, τον τύπο ΟΕΕ, τη στρατηγική 
τους και τις πηγές μόχλευσής τους.

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

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent 
that this leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary 
between funds, depending on the investment strategies used and the market 
circumstances in which they operate. A general limit set by the Commission would not 
be able to fully take these specific characteristics into account. Supervisory 
authorities are better able to judge what leverage level would be appropriate for the 
funds they authorise, as this is a very technical issue. In order to make sure 
supervisory authorities throughout the European Union assess these risks and set 
leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common 
principles to be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA -
through technical standards - further harmonises the way supervisory authorities 
assess risks following from leverage and set limits.



AM\807997EL.doc 50/190 PE439.134v03-00

EL

Τροπολογία 1252
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η 
Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα με 
τα οποία τίθενται όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα εν λόγω 
όρια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ 
άλλων, τον τύπο ΟΕΕ, τη στρατηγική 
τους και τις πηγές μόχλευσής τους.

3. Για λόγους σταθερότητας και 
ακεραιότητας των χρηματαγορών, η 
ΕΑΚΑ μπορεί, συνεκτιμώντας τις 
αξιολογήσεις και τις αναλύσεις που 
διενεργούνται κατά την διάρκεια της 
εποπτείας της, να αναπτύξει και να 
υιοθετήσει νομικώς δεσμευτικά τεχνικά 
πρότυπα. Τα εν λόγω τεχνικά πρότυπα 
μπορούν, ειδικότερα, να σχετίζονται με το 
επίπεδο ή τη φύση της μόχλευσης που 
χρησιμοποιείται για μια δεδομένη 
επενδυτική στρατηγική υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες, ή τη βαρύτητα, 
τη συγκέντρωση ή τη συσχέτιση των 
επενδύσεων του ΟΕΕ σε μια 
συγκεκριμένη αγορά.

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

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εποπτεία των συστημικών κινδύνων είναι 
αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός όπου οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ 
των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών αρχών θα αποσαφηνιστούν και θα 
οργανωθούν με αποτελεσματικό τρόπο· πρέπει να εκχωρηθούν στον ΔΟΕΕ εξουσίες 
που θα της επιτρέπουν να συγκεντρώνει τις σχετικές πληροφορίες για να παρεμβαίνει 
τόσο σε συνεχή όσο και σε ad hoc βάση ενώπιον των εθνικών αρχών και των 
διαχειριστών ταμείων, να κρίνει νομικά δεσμευτικά τεχνικά πρότυπα για τον εντοπισμό 
και την αντιμετώπιση κινδύνων όσον αφορά την ακεραιότητα και σταθερότητα των 
χρηματοοικονομικών αγορών, συμπεριλαμβανομένου και του συστημικού κινδύνου που 
απορρέει από την υπερβολική μόχλευση.
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Τροπολογία 1253
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η
Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα με 
τα οποία τίθενται όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα εν λόγω 
όρια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ 
άλλων, τον τύπο ΟΕΕ, τη στρατηγική τους 
και τις πηγές μόχλευσής τους.

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η ΕΑΚΑ 
διαθέτει την εξουσία να θέτει όρια στο 
επίπεδο μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΟΕΕ. Τα εν λόγω 
όρια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ 
άλλων, τον τύπο ΟΕΕ, τη στρατηγική τους 
και τις πηγές μόχλευσής τους. 

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

Το εργαλείο της ΕΑΚΑ πρέπει να περιλαμβάνει και την πιθανότητα περιορισμού της 
μόχλευσης που χρησιμοποιούν οι ΟΕΕ.

Τροπολογία 1254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η 

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και να 
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Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα με τα 
οποία τίθενται όρια στο επίπεδο μόχλευσης 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
ΔΟΕΕ. Τα εν λόγω όρια πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τον 
τύπο ΟΕΕ, τη στρατηγική τους και τις 
πηγές μόχλευσής τους.

προαχθεί η μακροπρόθεσμη και βιώσιμη 
ανάπτυξη της οικονομίας, η Επιτροπή 
θεσπίζει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49a, 
49β και 49γ με τα οποία τίθενται όρια στο 
επίπεδο ακαθάριστης μόχλευσης που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ.
Τα εν λόγω όρια πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη, μεταξύ άλλων, τον τύπο ΟΕΕ, τη 
στρατηγική τους και τις πηγές μόχλευσής 
τους. Τα όρια αυτά δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν το πενταπλάσιο της αξίας 
του μετοχικού κεφαλαίου κάθε ΟΕΕ, 
εκτός από ειδικές κατηγορίες ΟΕΕ για τις 
οποίες επιτρέπεται υψηλότερο 
πολλαπλάσιο, με βάση το επιχειρηματικό 
μοντέλο και στον βαθμό που το 
πολλαπλάσιο αυτό δεν αυξάνει τον 
συστημικό κίνδυνο, είναι συμβατό με το 
προφίλ κινδύνου του ΟΕΕ και δεν είναι 
πιθανόν να επιφέρει δυσανάλογο 
αντίκτυπο του σχετικού τύπου ΟΕΕ στην 
αγορά στην οποία λειτουργούν. Τα εν 
λόγω όρια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, 
μεταξύ άλλων, τον τύπο ΟΕΕ, τη 
στρατηγική τους και τις πηγές μόχλευσής 
τους. Η Επιτροπή καθορίζει επίσης το 
επίπεδο συγκέντρωσης των πληροφοριών 
που διαβιβάζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να ορίζει ένα απόλυτο ανώτατο επίπεδο μόχλευσης. Η υπέρβαση του 
ορίου αυτού είναι αποδεκτή μόνο εφόσον αυτό είναι αφενός απαραίτητο με βάση το 
επιχειρηματικό μοντέλο του ΟΕΕ και, αφετέρου, είναι αποδεκτό όσον αφορά τους 
επιπλέον κινδύνους.
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Τροπολογία 1255
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η 
Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα με τα 
οποία τίθενται όρια στο επίπεδο μόχλευσης 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
ΔΟΕΕ. Τα εν λόγω όρια πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τον 
τύπο ΟΕΕ, τη στρατηγική τους και τις 
πηγές μόχλευσής τους.

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η 
Επιτροπή, συνεκτιμώντας τις απόψεις της 
ΕΑΚΑ, θεσπίζει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 49a, 49β και 49γ με τα οποία 
τίθενται όρια στο επίπεδο μόχλευσης που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ΟΕΕ και 
οι ΔΟΕΕ. Τα εν λόγω όρια πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τον 
τύπο ΟΕΕ, τη στρατηγική τους, το μέγεθός 
τους και τις πηγές μόχλευσής τους, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη 
μόχλευση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
πενταπλάσιο του καθαρού μετοχικού 
κεφαλαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνεπάγεται ότι τα ανώτατα όρια μόχλευσης πρέπει να καθίστανται 
αυστηρότερα, ανάλογα με το μέγεθος του ΟΕΕ. Ο καθορισμός του ανώτατου ορίου 
μόχλευσης σε σχέση με το μετοχικό καφάλαιο έχει ζωτική σημασία για να αποφευχθούν 
συστημικοί κίνδυνοι.

Τροπολογία 1256
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η 

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η 
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Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα με τα 
οποία τίθενται όρια στο επίπεδο μόχλευσης 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
ΔΟΕΕ. Τα εν λόγω όρια πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τον 
τύπο ΟΕΕ, τη στρατηγική τους και τις 
πηγές μόχλευσής τους.

Επιτροπή, συνεκτιμώντας τις απόψεις της 
ΕΑΚΑ, θεσπίζει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 49a, 49β και 49γ με τα οποία 
τίθενται όρια στο επίπεδο μόχλευσης που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ΟΕΕ και 
οι ΔΟΕΕ. Τα εν λόγω όρια πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τον 
τύπο ΟΕΕ, τη στρατηγική τους, το μέγεθός 
τους και τις πηγές μόχλευσής τους, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη 
μόχλευση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
πενταπλάσιο του καθαρού μετοχικού 
κεφαλαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνεπάγεται ότι τα ανώτατα όρια μόχλευσης πρέπει να καθίστανται 
αυστηρότερα, ανάλογα με το μέγεθος του ΟΕΕ. Ο καθορισμός του ανώτατου ορίου 
μόχλευσης σε σχέση με το μετοχικό καφάλαιο έχει ζωτική σημασία για να αποφευχθούν 
συστημικοί κίνδυνοι.

Τροπολογία 1257
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η 
Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα με τα 
οποία τίθενται όρια στο επίπεδο μόχλευσης 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
ΔΟΕΕ. Τα εν λόγω όρια πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τον 
τύπο ΟΕΕ, τη στρατηγική τους και τις 
πηγές μόχλευσής τους.

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η 
Επιτροπή, συνεκτιμώντας τις απόψεις της 
ΕΑΚΑ, θεσπίζει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 49a, 49β και 49γ με τα οποία 
τίθενται όρια στο επίπεδο μόχλευσης που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. 
Τα εν λόγω όρια πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη, μεταξύ άλλων, τον τύπο ΟΕΕ, τη 
στρατηγική τους και τις πηγές μόχλευσής 
τους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εκτελεστικά μέτρα ή τα διάδοχα μέτρα σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, 
πρέπει να λαμβάνουν όψει την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΑΚΑ.

Τροπολογία 1258
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η 
Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα με 
τα οποία τίθενται όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα εν λόγω 
όρια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ 
άλλων, τον τύπο ΟΕΕ, τη στρατηγική τους 
και τις πηγές μόχλευσής τους.

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η 
Επιτροπή θεσπίζει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 49a, 49β και 49γ με τα οποία 
τίθενται όρια στο επίπεδο μόχλευσης που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. 
Τα εν λόγω όρια πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη, μεταξύ άλλων, τον τύπο ΟΕΕ, τη 
στρατηγική τους και τις πηγές μόχλευσής 
τους.

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

Σε περίπτωση που το άρθρο διατηρηθεί, αυτή είναι η κατάλληλη διατύπωση στο πλαίσιο 
των νέων διαδικασιών επιτροπολογίας.
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Τροπολογία 1259
Enikő Győri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή έχει τη διακριτική 
ευχέρεια να καθορίσει το όριο του 
συγκεντρωτικού συστημικού κινδύνου 
που απορρέει από τη δραστηριότητα των 
ΟΕΕ που εφαρμόζουν υψηλό επίπεδο 
μόχλευσης που χρησιμοποιούν υψηλό 
επίπεδο μόχλευσης, με βάση τις 
συμβουλές της ΕΑΚΑ. Ο δείκτης 
συγκεντρωτικού συστημικού κινδύνου 
πρέπει να καθορίζεται με βάση έναν τύπο 
και να παρακολουθείται συνεχώς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το όριο σωρευτικού συστημικού κινδύνου καθοριστεί μέσω τύπου, πέρα από τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων με διακριτική ευχέρεια, θα διευκολύνει την 
παρακολούθηση της ανάπτυξης του συγκεντρωτικού συστημικού κινδύνου και θα 
εντοπίζει εγκαίρως τη συσσώρευση μεμονωμένων κινδύνων σε συνδυασμό με 
στρατηγικές υψηλής μόχλευσης που εφαρμόζουν οι ΔΟΟΕ.

Τροπολογία 1260
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τους 
κινδύνους που ενέχει η χρήση μόχλευσης 
από έναν ΔΟΕΕ σε σχέση με τον ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, και όταν κριθεί 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
σταθερότητας και της ακεραιότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
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καταγωγής του ΔΟΕΕ επιβάλλουν όριο 
στο επίπεδο μόχλευσης που επιτρέπεται 
να εφαρμόζει ένας ΔΟΕΕ. Οι αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του 
ΔΟΕΕ ενημερώνουν δεόντως τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΟΕΕ, την ΕΑΚΑ και την 
ΕΕΣΚ όσον αφορά τις ενέργειες που 
αναλαμβάνονται σε σχέση με αυτό, 
σύμφωνα με το άρθρο 46. 

Or. en

Αιτιολόγηση

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent 
that this leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary 
between funds, depending on the investment strategies used and the market 
circumstances in which they operate. A general limit set by the Commission would not 
be able to fully take these specific characteristics into account. Supervisory 
authorities are better able to judge what leverage level would be appropriate for the 
funds they authorise, as this is a very technical issue. In order to make sure 
supervisory authorities throughout the European Union assess these risks and set 
leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common 
principles to be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA -
through technical standards - further harmonises the way supervisory authorities 
assess risks following from leverage and set limits.

Τροπολογία 1261
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τους 
συστημικούς κινδύνους που ενέχει η 
χρήση μόχλευσης από έναν ΔΟΕΕ σε 
σχέση με τον ΟΕΕ που διαχειρίζεται, και 
όταν κριθεί αναγκαίο για τη διασφάλιση 
της σταθερότητας και της ακεραιότητας 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ επιβάλλουν όριο 
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στο επίπεδο μόχλευσης που επιτρέπεται 
να εφαρμόζει ένας ΔΟΕΕ σε σχέση με τον 
ΟΕΕ που τελεί υπό τη διαχείρισή του. Οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ ενημερώνουν 
δεόντως την ΕΕΣΚ και τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του 
ΟΕΕ όσον αφορά τις ενέργειες που 
αναλαμβάνονται σε σχέση με αυτό.

Or. en

Τροπολογία 1262
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τους 
συστημικούς κινδύνους που ενέχει η 
χρήση μόχλευσης από έναν ΔΟΕΕ σε 
σχέση με τον ΟΕΕ που διαχειρίζεται, και 
όταν κριθεί αναγκαίο για τη διασφάλιση 
της σταθερότητας και της ακεραιότητας 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ επιβάλλουν όρια 
στο επίπεδο μόχλευσης που επιτρέπεται 
να εφαρμόζει ένας ΔΟΕΕ σε σχέση με τον 
ΟΕΕ που τελεί υπό τη διαχείρισή του. Οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ ενημερώνουν 
δεόντως την ΕΕΣΚ και τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του 
ΟΕΕ όσον αφορά τις ενέργειες που 
αναλαμβάνονται σε σχέση με αυτό.

Or. en



AM\807997EL.doc 59/190 PE439.134v03-00

EL

Τροπολογία 1263
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τους 
συστημικούς κινδύνους που ενέχει η 
χρήση μόχλευσης από έναν ΔΟΕΕ σε 
σχέση με τον ΟΕΕ που διαχειρίζεται, και 
όταν κριθεί αναγκαίο για τη διασφάλιση 
της σταθερότητας και της ακεραιότητας 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ επιβάλλουν όρια 
στο επίπεδο μόχλευσης που επιτρέπεται 
να εφαρμόζει ένας ΔΟΕΕ σε σχέση με τον 
ΟΕΕ που τελεί υπό τη διαχείρισή της. Οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ ενημερώνουν 
δεόντως την ΕΕΣΚ και τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του 
ΟΕΕ όσον αφορά τις ενέργειες που 
αναλαμβάνονται σε σχέση με αυτό.

Or. en

Τροπολογία 1264
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ 
που καθορίζουν τις αρχές που 
αποσαφηνίζουν τις συνθήκες υπό τις 
οποίες οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν τις 
διατάξεις της παραγράφου 3α, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες 
στρατηγικές των ΟΕΕ, τις διαφορετικές 
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συνθήκες αγοράς στις οποίες λειτουργούν 
οι ΟΕΕ και τις κυκλικές διακυμάνσεις 
που ενδέχεται να εμφανιστούν μετά την 
εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 1265
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ 
που καθορίζουν τις αρχές που 
αποσαφηνίζουν τις συνθήκες υπό τις 
οποίες οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
εφαρμόζουν τις διατάξεις της 
παραγράφου 3α, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διάφορες στρατηγικές των ΟΕΕ, τις 
διαφορετικές συνθήκες αγοράς στις 
οποίες λειτουργούν οι ΟΕΕ και τις 
κυκλικές διακυμάνσεις που ενδέχεται να 
εμφανιστούν μετά την εφαρμογή των 
διατάξεων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent 
that this leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary 
between funds, depending on the investment strategies used and the market 
circumstances in which they operate. A general limit set by the Commission would not 
be able to fully take these specific characteristics into account. Supervisory 
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authorities are better able to judge what leverage level would be appropriate for the 
funds they authorise, as this is a very technical issue. In order to make sure 
supervisory authorities throughout the European Union assess these risks and set 
leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common 
principles to be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA -
through technical standards - further harmonises the way supervisory authorities 
assess risks following from leverage and set limits.

Τροπολογία 1266
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ 
που καθορίζουν τις αρχές που 
αποσαφηνίζουν τις συνθήκες υπό τις 
οποίες οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
εφαρμόζουν τις διατάξεις της 
παραγράφου 3α, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διάφορες στρατηγικές των ΟΕΕ, τις 
διαφορετικές συνθήκες αγοράς στις 
οποίες λειτουργούν οι ΟΕΕ και τις 
κυκλικές διακυμάνσεις που ενδέχεται να 
εμφανιστούν μετά την εφαρμογή των 
διατάξεων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 1267
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα 
άρθρα 49α, 49β και 49γ, καθορίζοντας 
αρχές που αποσαφηνίζουν τις περιστάσεις 
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στις οποίες οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
εφαρμόζουν τις διατάξεις της 
παραγράφου 3α, λαμβανομένων υπόψη 
των διαφορετικών στρατηγικών των 
ΟΟΕ, των διαφορετικών συνθηκών 
αγοράς στις οποίες λειτουργούν οι ΟΕΕ 
και ενδεχόμενων φυλοκυκλικών 
επιπτώσεων από την εφαρμογή των 
διατάξεων. 

Or. en

Τροπολογία 1268
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα 
άρθρα 49α, 49β και 49γ, για να 
αποσαφηνίσει τις μεθόδους μόχλευσης, 
όπως ορίζονται στο στοιχείο (ιβ) του 
άρθρου 3 και σύμφωνα με το άρθρο 21, 
παρ. 4, διευκρινίζοντας πότε θεωρείται 
ότι χρησιμοποιείται η μόχλευση σε 
συστηματικά σημαντική βάση και πρέπει 
να εκτιμάται η μόχλευση.

Or. en

Τροπολογία 1269
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
ΕΑΚΑΑ μπορεί να αναπτύξει σχέδιο 
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τεχνικών προδιαγραφών, για να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
διατάξεων της παραγράφου 3α, 
λαμβανομένων υπόψη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ενέκρινε η 
Επιτροπή σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού .../…  [EΑΚΑΑ].

Or. en

Αιτιολόγηση

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent 
that this leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary 
between funds, depending on the investment strategies used and the market 
circumstances in which they operate. A general limit set by the Commission would not 
be able to fully take these specific characteristics into account. Supervisory 
authorities are better able to judge what leverage level would be appropriate for the 
funds they authorise, as this is a very technical issue. In order to make sure 
supervisory authorities throughout the European Union assess these risks and set 
leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common 
principles to be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA -
through technical standards - further harmonises the way supervisory authorities 
assess risks following from leverage and set limits.

Τροπολογία 1270
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και όταν 
αυτό απαιτείται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής δύνανται να 

διαγράφεται
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επιβάλλουν επιπρόσθετα όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα μέτρα που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών καταγωγής έχουν 
προσωρινό χαρακτήρα και πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις που 
θεσπίζονται από την Επιτροπή δυνάμει 
της παραγράφου 3.

Or. en

Τροπολογία 1271
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και όταν 
αυτό απαιτείται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής δύνανται να 
επιβάλλουν επιπρόσθετα όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα μέτρα που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών καταγωγής έχουν 
προσωρινό χαρακτήρα και πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις που 
θεσπίζονται από την Επιτροπή δυνάμει 
της παραγράφου 3.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παραπάνω όρια είναι άσκοπα και ανεφάρμοστα. Είναι πολύ δύσκολο να ορίσει 
κανείς τη μόχλευση, η δε εφαρμογή της μόχλευσης εξαρτάται συχνά από την κατηγορία 
των περιουσιακών στοιχείων που επενδύονται ή/και από τη στρατηγική που εγκρίνει 
συγκεκριμένος ΟΕΕ.  
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Τροπολογία 1272
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και όταν 
αυτό απαιτείται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής δύνανται να 
επιβάλλουν επιπρόσθετα όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα μέτρα που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών καταγωγής έχουν 
προσωρινό χαρακτήρα και πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις που 
θεσπίζονται από την Επιτροπή δυνάμει 
της παραγράφου 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1273
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και όταν 
αυτό απαιτείται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής δύνανται να 
επιβάλλουν επιπρόσθετα όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 

διαγράφεται
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χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα μέτρα που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών καταγωγής έχουν 
προσωρινό χαρακτήρα και πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις που 
θεσπίζονται από την Επιτροπή δυνάμει 
της παραγράφου 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παραπάνω όρια είναι άσκοπα και ανεφάρμοστα. Είναι πολύ δύσκολο να ορίσει 
κανείς τη μόχλευση, η δε εφαρμογή της μόχλευσης εξαρτάται συχνά από την κατηγορία 
των περιουσιακών στοιχείων που επενδύονται ή/και από τη στρατηγική που εγκρίνει 
συγκεκριμένος ΟΕΕ.  

Τροπολογία 1274
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και όταν 
αυτό απαιτείται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής δύνανται να 
επιβάλλουν επιπρόσθετα όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα μέτρα που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών καταγωγής έχουν 
προσωρινό χαρακτήρα και πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις που 
θεσπίζονται από την Επιτροπή δυνάμει 
της παραγράφου 3.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent 
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that this leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary 
between funds, depending on the investment strategies used and the market 
circumstances in which they operate. A general limit set by the Commission would not 
be able to fully take these specific characteristics into account. Supervisory 
authorities are better able to judge what leverage level would be appropriate for the 
funds they authorise, as this is a very technical issue. In order to make sure 
supervisory authorities throughout the European Union assess these risks and set 
leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common 
principles to be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA -
through technical standards - further harmonises the way supervisory authorities 
assess risks following from leverage and set limits.

Τροπολογία 1275
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και όταν 
αυτό απαιτείται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής δύνανται να 
επιβάλλουν επιπρόσθετα όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα μέτρα που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών καταγωγής έχουν 
προσωρινό χαρακτήρα και πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις που 
θεσπίζονται από την Επιτροπή δυνάμει 
της παραγράφου 3.

4. Με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει 
στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, είτε
σε συστηματική βάση είτε σε βάση ad hoc 
ή κατόπιν αιτήσεως ή με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο, και προκειμένου να 
διαφυλαχθεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, η ΕΑΚΑΑ:

α) εποπτεύει και εκτιμά τους κινδύνους 
που συνδέονται με τις δραστηριότητες 
οποιουδήποτε ΔΟΕΕ όσον αφορά τον 
ΟΕΕ που διαχειρίζεται. Για την εκτίμηση 
αυτή η ΕΑΚΑΑ έρχεται σε επαφή με την 
ΕΕΣΚ και τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ·
β) μπορεί, όταν το κρίνει αναγκαίο, να 
ζητεί από τον εν λόγω ΔΟΕΕ 
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συμπληρωματική ενημέρωση που θεωρεί 
σχετική, είτε άμεσα είτε μέσω των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ·
γ)  μπορεί, με δική της πρωτοβουλία 
ή/και ελλείψει της δέουσας δράσης εκ 
μέρους των αρμόδιων αρχών του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ, να εγκρίνει 
μεμονωμένες αποφάσεις, οι οποίες 
επιβάλλουν στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ να 
λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 
αντιμετωπίσουν οποιουσδήποτε 
κινδύνους μπορεί να απειλήσουν την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών
αγορών ή τη σταθερότητα μέρους ή όλου 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
διασφαλίζοντας ότι θα διατυπώνονται οι 
κατάλληλες απαιτήσεις ή θα επιβάλλονται 
περιορισμοί σε σχέση με τις 
δραστηριότητες ενός ή περισσότερων 
ΔΟΕΕ, με επίκεντρο τον ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται· αυτές οι απαιτήσεις ή οι 
περιορισμοί περιλαμβάνουν όρια για τη 
μόχλευση στην οποία μπορεί να προβεί 
ένας ΔΟΕΕ, ιδίως ως προς το επίπεδο ή 
το χαρακτήρα της,  λαμβανομένων 
υπόψη, μεταξύ άλλων, του τύπου των 
ΟΕΕ, της στρατηγικής τους, των πόρων 
της μόχλευσης και της συγκέντρωσης 
των επενδύσεων, των συνθηκών αγοράς 
στις οποίες λειτουργούν οι ΟΕΕ και των 
ενδεχόμενων φιλοκυκλικών επιπτώσεων 
από την εφαρμογή τέτοιων ορίων· αυτές 
οι απαιτήσεις ή οι περιορισμοί 
περιλαμβάνουν επίσης τροποποιήσεις 
στην επενδυτική πολιτική των ΟΕΕ, σε 
σχέση με την οποία ενημερώνει η ΕΑΚΑΑ 
την ΕΕΣΚ για τις μεμονωμένες 
αποφάσεις που έχει λάβει·  όταν οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ δεν 
συμμορφώνονται με αυτή τη μεμονωμένη 
απόφαση της ΕΑΚΑΑ εντός της περιόδου 
που η απόφαση προβλέπει, η ΕΑΚΚΑ 
μπορεί να εγκρίνει μεμονωμένη απόφαση 
που θα απευθύνεται σε έναν ή 
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περισσότερους ενδιαφερόμενους ΔΟΕΕ, 
με την οποία θα τους ζητεί να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα (συμπεριλαμβανομένης 
της διακοπής κάθε πρακτικής) για να 
συμμορφωθούν με τη μεμονωμένη 
απόφαση της ΕΑΚΑΑ·  οι μεμονωμένες 
αποφάσεις της ΕΑΚΑΑ που απευθύνονται 
άμεσα στους ΔΟΕΕ επικρατούν έναντι 
οποιωνδήποτε προηγούμενων αποφάσεων 
των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ επ’ αυτού· σε κάθε 
περίπτωση, οποιοδήποτε μέτρο 
λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ σε 
σχέση με γεγονότα που υπόκεινται σε 
μεμονωμένη απόφαση της ΕΑΚΑΑ, η 
οποία απευθύνεται είτε στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους  καταγωγής 
του ΔΟΕΕ είτε στο ΔΟΕΕ, είναι συμβατό 
με την εν λόγω μεμονωμένη απόφαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1276
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και όταν 
αυτό απαιτείται προκειμένου να 

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και όταν η 
ΕΕΣΚ το κρίνει απαραίτητο προκειμένου 
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διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής δύνανται να 
επιβάλλουν επιπρόσθετα όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα μέτρα που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών καταγωγής έχουν προσωρινό 
χαρακτήρα και πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις που θεσπίζονται από την 
Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 3.

να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής δύνανται να 
επιβάλλουν επιπρόσθετα όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα μέτρα που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών καταγωγής, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και 
τις συστάσεις της ΕΕΣΚ, έχουν 
προσωρινό χαρακτήρα και πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις που 
θεσπίζονται από την Επιτροπή δυνάμει της 
παραγράφου 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕΣΚ πρέπει να έχει έργο της τον εντοπισμό εξαιρετικών περιστάσεων που θέτουν σε 
κίνδυνο τη σταθερότητα και την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα 
μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, για να 
αμβλυνθεί ο κίνδυνος, πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις κατευθυντήριες γραμμές  της 
ΕΑΚΑΑ και τις συστάσεις της ΕΕΣΚ, για να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και 
συνεπής εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 1277
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και όταν 
αυτό απαιτείται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής δύνανται να 
επιβάλλουν επιπρόσθετα όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα μέτρα που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών καταγωγής έχουν προσωρινό 

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και όταν 
αυτό απαιτείται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος ή να προστατευθεί 
μακροπρόθεσμα η βιώσιμη μεγέθυνση 
της οικονομίας, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής και της 
Επιτροπής δύνανται να επιβάλλουν 
επιπρόσθετα όρια στο επίπεδο μόχλευσης 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
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χαρακτήρα και πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις που θεσπίζονται από την 
Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 3.

ΔΟΕΕ. Τα μέτρα που λαμβάνουν οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
καταγωγής έχουν προσωρινό χαρακτήρα 
και πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις που θεσπίζονται από την 
Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή προσωρινών ορίων στη μόχλευση πρέπει να αποφασίζεται από τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή από την Επιτροπή.

Τροπολογία 1278
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και όταν 
αυτό απαιτείται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής δύνανται να 
επιβάλλουν επιπρόσθετα όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα μέτρα που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών καταγωγής έχουν 
προσωρινό χαρακτήρα και πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις που 
θεσπίζονται από την Επιτροπή δυνάμει 
της παραγράφου 3.

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και όταν 
αυτό απαιτείται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ 
δύνανται να επιβάλλουν όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Το κράτος 
μέλος καταγωγής του ΟΕΕ, η ΕΑΚΑΑ, η 
ΕΕΣΚ και η Επιτροπή ενημερώνονται για 
οποιαδήποτε τέτοια μέτρα.

Or. en
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Τροπολογία 1279
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και όταν 
αυτό απαιτείται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής δύνανται να 
επιβάλλουν επιπρόσθετα όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα μέτρα που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών καταγωγής έχουν προσωρινό 
χαρακτήρα και πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις που θεσπίζονται από την 
Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 3.

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και όταν 
αυτό απαιτείται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής δύνανται να 
επιβάλλουν επιπρόσθετα όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΟΕΕ. Τα μέτρα που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών καταγωγής έχουν προσωρινό 
χαρακτήρα. Η ΕΑΚΑΑ ενημερώνεται για 
αυτή τη θέσπιση ορίων από το κράτος 
μέλος καταγωγής των αρμόδιων αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να ενημερώνεται για να διατηρεί συνεπή μέτρα στο επίπεδο της 
κοινότητας.

Τροπολογία 1280
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και όταν 
αυτό απαιτείται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής δύνανται να 
επιβάλλουν επιπρόσθετα όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και όταν 
αυτό απαιτείται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής δύνανται να 
επιβάλλουν επιπρόσθετα όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
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χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα μέτρα που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών καταγωγής έχουν προσωρινό 
χαρακτήρα και πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις που θεσπίζονται από την 
Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 3.

χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ και οι ΟΕΕ. 
Τα μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών καταγωγής έχουν 
προσωρινό χαρακτήρα και πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις που 
θεσπίζονται από την Επιτροπή δυνάμει της 
παραγράφου 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1281
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και όταν 
αυτό απαιτείται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής δύνανται να 
επιβάλλουν επιπρόσθετα όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ. Τα μέτρα που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών καταγωγής έχουν προσωρινό 
χαρακτήρα και πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις που θεσπίζονται από την 
Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 3.

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και όταν 
αυτό απαιτείται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής δύνανται να 
επιβάλλουν επιπρόσθετα όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ και οι ΟΕΕ. 
Τα μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών καταγωγής έχουν 
προσωρινό χαρακτήρα και πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις που 
θεσπίζονται από την Επιτροπή δυνάμει της 
παραγράφου 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Οι ΟΕΕ πρέπει επίσης να υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 19 έως 30 της 
οδηγίας.
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Τροπολογία 1282
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή εγκρίνει ορόσημα για τη 
μακροπρόθεσμη χρηματοπιστωτική 
φερεγγυότητα εταιρειών στόχων που 
υπόκεινται σε μοχλευόμενες 
δραστηριότητες εξαγορών εκ μέρους 
ΟΕΕ. Τα ορόσημα περιλαμβάνουν 
συνδυασμό τεσσάρων δεικτών, οι οποίοι 
αποτελούνται από:
α) κάλυψη της εξυπηρέτησης του χρέους 
(ο λόγος των ταμειακών ροών προς τη 
συνολική εξυπηρέτηση του χρέους)·
β) συνολική μόχλευση "δυναμική 
δανειακή εξάρτηση 1" (ο λόγος των 
ενοποιημένων EBITDA προς τις καθαρές 
ταμειακές δαπάνες τόκων)·
γ) δυναμική δανειακή εξάρτηση 2 (ο 
λόγος του καθαρού χρέους προς τα 
ελεύθερα διαθέσιμα)· και
δ) λόγος ιδίων πόρων (ο λόγος των ιδίων 
κεφαλαίων προς το συνολικό κεφάλαιο).
Οι εταιρείες στόχοι συμμορφώνονται και 
με τους τέσσερεις δείκτες και διεξάγουν 
τακτικά τεστ φερεγγυότητας. Η διανομή 
των μερισμάτων στους μετόχους 
περιορίζεται σε μία καταβολή ανά έτος 
και δεν ξεπερνά τα έσοδα. Σε περίπτωση 
αρνητικής φερεγγυότητας δεν επιτρέπεται 
διανομή μερισμάτων στους μετόχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη καλύπτει τις χειρότερες περιπτώσεις μοχλευόμενων εξαγορών 
εισηγμένων και μη εισηγμένων  εταιρειών εκ μέρους ιδιωτικών επενδυτικών 
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κεφαλαίων. Ο συνδυασμός των τεσσάρων δεικτών έχει σκοπό να προστατεύει τα ίδια 
κεφάλαια των εταιρειών στόχων, ιδίως των ΜΜΕ, από τη βάρυνση με δυσβάσταχτα 
χρέη και την εκποίηση του ενεργητικού τους. Τα τεστ φερεγγυότητας σε συνδυασμό με 
τον περιορισμό των διανομών μερισμάτων είναι αναγκαία για να διατηρηθεί η 
φερεγγυότητα των μοχλευόμενων εταιρειών στόχων των ΟΕΕ, ιδίως σε σχέση με τις 
διεθνείς λογιστικές προδιαγραφές.

Τροπολογία 1283
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή εγκρίνει ορόσημα για τη 
μακροπρόθεσμη χρηματοπιστωτική 
φερεγγυότητα εταιρειών στόχων που 
υπόκεινται σε μοχλευόμενες 
δραστηριότητες εξαγορών εκ μέρους 
ΟΕΕ. Τα ορόσημα περιλαμβάνουν 
συνδυασμό τεσσάρων δεικτών, οι οποίοι 
αποτελούνται από:
α) κάλυψη της εξυπηρέτησης του χρέους 
(ο λόγος των ταμειακών ροών προς τη 
συνολική εξυπηρέτηση του χρέους)·
β) συνολική μόχλευση "δυναμική 
δανειακή εξάρτηση 1" (ο λόγος των 
ενοποιημένων EBITDA προς τις καθαρές 
ταμειακές δαπάνες τόκων)·
γ) δυναμική δανειακή εξάρτηση 2 (ο 
λόγος του καθαρού χρέους προς τα 
ελεύθερα διαθέσιμα)·
δ) λόγος ιδίων πόρων (ο λόγος των ιδίων 
κεφαλαίων προς το συνολικό κεφάλαιο).
Οι εταιρείες στόχοι συμμορφώνονται και 
με τους τέσσερεις δείκτες και διεξάγουν 
τακτικά τεστ φερεγγυότητας. Η διανομή 
των μερισμάτων στους μετόχους 
περιορίζεται σε μία καταβολή ανά έτος 
και δεν ξεπερνά τα έσοδα. Σε περίπτωση 
αρνητικής φερεγγυότητας δεν επιτρέπεται 
διανομή μερισμάτων στους μετόχους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη καλύπτει τις χειρότερες περιπτώσεις μοχλευόμενων εξαγορών 
εισηγμένων και μη εισηγμένων  εταιρειών εκ μέρους ιδιωτικών επενδυτικών 
κεφαλαίων. Ο συνδυασμός των τεσσάρων δεικτών έχει σκοπό να προστατεύει τα ίδια 
κεφάλαια των εταιρειών στόχων, ιδίως των ΜΜΕ, από τη βάρυνση με δυσβάσταχτα 
χρέη και την εκποίηση του ενεργητικού τους. Τα τεστ φερεγγυότητας σε συνδυασμό με 
τον περιορισμό των διανομών μερισμάτων είναι αναγκαία για να διατηρηθεί η 
φερεγγυότητα των μοχλευόμενων εταιρειών στόχων των ΟΕΕ, ιδίως σε σχέση με τις 
διεθνείς λογιστικές προδιαγραφές.

Τροπολογία 1284
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο V – τμήμα 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΕΕ ΠΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΕΕ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 
ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣΑ ΕΠΙΡΡΟΗ 
ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΕΕ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 
ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις αφορούν τους ΟΕΕ και όχι τους ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 1285
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο V – τμήμα 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΕΕ ΠΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΕΕ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 
ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣΑ ΕΠΙΡΡΟΗ 
ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΕΕ ΠΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΕΕ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 
ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ Ή ΕΛΕΓΧΟΥΣΑ 
ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
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Or. en

Τροπολογία 1286
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 διαγράφεται
Πεδίο εφαρμογής
1. Το παρόν τμήμα αφορά τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
α) ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ ο οποίος, 
μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά, αποκτά το 
30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου ενός εκδότη τίτλων ή μιας μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας, 
που εδρεύουν στην Κοινότητα, κατά 
περίπτωση,
β) ΔΟΕΕ οι οποίοι έχουν συνάψει 
συμφωνία με έναν ή περισσότερους 
άλλους ΔΟΕΕ οι οποίοι θα επέτρεπαν 
στους ΟΕΕ που διαχειρίζονται οι εν λόγω 
ΔΟΕΕ να αποκτήσουν το 30% ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου 
του εκδότη τίτλων ή της μη εισηγμένης 
στο χρηματιστήριο εταιρείας, κατά 
περίπτωση.
2. Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση που ο εν λόγω εκδότης τίτλων 
ή η μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
εταιρεία είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους, των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ ή/και το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις των άρθρων 26 έως 30 πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλους όσοι 
αποκτούν το σχετικό μέγεθος συμμετοχής και όχι μόνο στους ΔΟΕΕ και τις επιχειρήσεις 
στις οποίες επενδύουν. Οποιεσδήποτε ανησυχίες τυχόν εγείρονται σε σχέση με τη 
διαφάνεια, ή τα συμφέροντα των εργαζομένων και των μετόχων της επιχείρησης, 
αφορούν εξίσου τις δραστηριότητες όλων των τύπων ελεγκτών μιας εταιρείας της ΕΕ 
και όχι μόνο καταστάσεις που αφορούν τους ΔΟΕΕ. Οποιεσδήποτε υποχρεώσεις 
δημοσιοποίησης πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαίσιο μιας γενικής οδηγίας περί 
εταιρικού δικαίου με συνέπεια, αντί να φέρουν σε μειονεκτική θέση τους ΔΟΕΕ και τις 
εταιρείες στις οποίες επενδύουν.

Τροπολογία 1287
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő 
Győri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 διαγράφεται
Πεδίο εφαρμογής
1. Το παρόν τμήμα αφορά τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
α) ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ ο οποίος, 
μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά, αποκτά το 
30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου ενός εκδότη τίτλων ή μιας μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας, 
που εδρεύουν στην Κοινότητα, κατά 
περίπτωση,
β) ΔΟΕΕ οι οποίοι έχουν συνάψει 
συμφωνία με έναν ή περισσότερους 
άλλους ΔΟΕΕ οι οποίοι θα επέτρεπαν 
στους ΟΕΕ που διαχειρίζονται οι εν λόγω 
ΔΟΕΕ να αποκτήσουν το 30% ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου 
του εκδότη τίτλων ή της μη εισηγμένης 
στο χρηματιστήριο εταιρείας, κατά 
περίπτωση.
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2. Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση που ο εν λόγω εκδότης τίτλων 
ή η μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
εταιρεία είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους, των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ ή/και το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to 
all those acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the 
undertakings in which they invest. Any concerns there may be regarding 
transparency, or the interests of employees and stakeholders in the business, apply 
equally to the activities of all types of controller of an EU company, not just to 
situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations should be applied 
in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Τροπολογία 1288
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – τίτλος και παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πεδίο εφαρμογής Προληπτική εποπτεία μοχλευόμενων 
εξαγορών μη εισηγμένων  εταιρειών 

1. Το παρόν τμήμα αφορά τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ, οι οποίοι αποκτούν, 
είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά, τον 
έλεγχο μη εισηγμένης εταιρείας,  
παρέχουν ενημέρωση σχετικά με το ύψος 
του χρέους που προκύπτει, είτε άμεσα 
είτε έμμεσα, στην εταιρεία στόχο πριν και 
μετά την απόκτησή της.

α) ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
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περισσότερους ΟΕΕ ο οποίος, 
μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά, αποκτά το 
30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου ενός εκδότη τίτλων ή μιας μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας, 
που εδρεύουν στην Κοινότητα, κατά 
περίπτωση,
β) ΔΟΕΕ οι οποίοι έχουν συνάψει 
συμφωνία με έναν ή περισσότερους 
άλλους ΔΟΕΕ οι οποίοι θα επέτρεπαν 
στους ΟΕΕ που διαχειρίζονται οι εν λόγω 
ΔΟΕΕ να αποκτήσουν το 30% ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου 
του εκδότη τίτλων ή της μη εισηγμένης 
στο χρηματιστήριο εταιρείας, κατά 
περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που επιβάλλονται σε διαχειριστές ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων δυνάμει των άρθρων 26 έως 30 της πρότασης δεν εξυπηρετούν 
το σκοπό της εποπτείας συστημικών κινδύνων. Συγκεκριμένα, αφορούν τις υποχρεώσεις 
δημοσιοποίησης που αντιμετωπίζονται ήδη σε άλλες οδηγίες της ΕΕ ή που σχεδόν δεν 
εφαρμόζονται (π.χ. η υποχρέωση δημοσιοποίησης του αναπτυξιακού σχεδίου για τη μη 
εισηγμένη εταιρεία, η οποία εγείρει σοβαρές ανησυχίες ως προς θέματα 
εμπιστευτικότητας ή/και οικονομικής κατασκοπείας). Επιπλέον, δεν αφορούν όλους 
τους παράγοντες της αγοράς οι δραστηριότητες των οποίων μπορεί να ενέχουν 
συστημικό κίνδυνο.  

Τροπολογία 1289
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν τμήμα αφορά τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

1. Το παρόν τμήμα αφορά ΟΕΕ που, είτε 
μεμονωμένα είτε σε συνεννόηση με έναν ή 
περισσότερους άλλους ΟΕΕ, αποκτούν 
σημαντική ή ελέγχουσα επιρροή, όπως 
ορίζεται από τα πρότυπα ΔΠΧΠ, εφ’ ενός 
εκδότη τίτλων ή επί μιας μη εισηγμένης 
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εταιρείας με έδρα στην Ένωση.
α) ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ ο οποίος, 
μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά, αποκτά το 
30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου ενός εκδότη τίτλων ή μιας μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας, 
που εδρεύουν στην Κοινότητα, κατά 
περίπτωση,
β) ΔΟΕΕ οι οποίοι έχουν συνάψει 
συμφωνία με έναν ή περισσότερους 
άλλους ΔΟΕΕ οι οποίοι θα επέτρεπαν 
στους ΟΕΕ που διαχειρίζονται οι εν λόγω 
ΔΟΕΕ να αποκτήσουν το 30% ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου 
του εκδότη τίτλων ή της μη εισηγμένης 
στο χρηματιστήριο εταιρείας, κατά 
περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις πρέπει να είναι ανάλογες με την επιρροή του ΟΕΕ επί της εταιρείας.

Τροπολογία 1290
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ ο οποίος, μεμονωμένα 
ή συγκεντρωτικά, αποκτά το 30% ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ενός 
εκδότη τίτλων ή μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, που εδρεύουν 
στην Κοινότητα, κατά περίπτωση,

α) ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ ο οποίος, μεμονωμένα 
ή συγκεντρωτικά, αποκτά το 10%, 20%, 
30% και 50% ή περισσότερο των 
δικαιωμάτων ψήφου ενός εκδότη τίτλων ή 
μιας μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο 
εταιρείας, που εδρεύουν στην Κοινότητα, 
κατά περίπτωση,

Or. en



AM\807997EL.doc 82/190 PE439.134v03-00

EL

Αιτιολόγηση

Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής πολύ λίγες 
πληροφορίες, ως επί το πλείστον ανεξακρίβωτες και παρεχόμενες σε άτακτα
διαστήματα.  Καθώς αυτός ο τύπος ιδιοκτησίας οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές στο 
διαχειριστικό στιλ των εταιρειών, είναι άκρως σημαντικό να υπάρχει πλήρης και 
συνεκτική εικόνα των εταιρειών που υπόκεινται σε μοχλευόμενες εξαγορές. Αυτές οι 
πληροφορίες είναι σημαντικές για τους επενδυτές, τους επόπτες, τους εργαζομένους και 
το κοινό. Δεν πρέπει να γίνονται εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης, είτε 
με βάση το μέγεθος των κεφαλαίων είτε με βάση το μέγεθος της υπό διαχείριση 
εταιρείας. Ο αντίκτυπος των τοποθετήσεων από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια δεν 
πρέπει να γίνεται αντιληπτός, ακόμη κι όταν η αγορά αφορά μικρό ποσοστό 
δικαιωμάτων, π.χ. ένα 10% . Ο αντίκτυπος αυξάνεται τότε ανάλογα με τη σημασία της 
συμμετοχής.

Τροπολογία 1291
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ ο οποίος, 
μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά, αποκτά το 
30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου ενός εκδότη τίτλων ή μιας μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας, 
που εδρεύουν στην Κοινότητα, κατά 
περίπτωση,

α) ΟΕΕ ο οποίος, μεμονωμένα ή 
συγκεντρωτικά, αποκτά το 25% ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ενός 
εκδότη τίτλων ή μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, που εδρεύουν 
στην Κοινότητα, κατά περίπτωση, και 
ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους τέτοιους ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευόμενες εξαγορές έχουν συχνά σοβαρές επιπτώσεις για τις εταιρείες και τους 
εργαζομένους. Το κατώφλι για τη ρύθμιση των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων 
πρέπει επομένως να μειωθεί στο ύψος του πρόσθετου ελέγχου· το 25% των 
δικαιωμάτων ψήφου μπορεί να θεωρηθεί κατώφλι δεσπόζουσας επιρροής. Σε πολλά 
κράτη μέλη τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια στοχεύουν ειδικά σε ΜΜΕ έντασης 
απασχόλησης, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα κατώφλια της παραγράφου 2.
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Τροπολογία 1292
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ ο οποίος, μεμονωμένα 
ή συγκεντρωτικά, αποκτά το 30% ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ενός 
εκδότη τίτλων ή μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, που εδρεύουν 
στην Κοινότητα, κατά περίπτωση,

α) ΟΕΕ ο οποίος, μεμονωμένα ή 
συγκεντρωτικά, αποκτά το 25% ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ενός 
εκδότη τίτλων ή μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, που εδρεύουν 
στην Κοινότητα, κατά περίπτωση, και 
ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους τέτοιους ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευόμενες εξαγορές έχουν συχνά σοβαρές επιπτώσεις για τις εταιρείες και τους 
εργαζομένους. Το κατώφλι για τη ρύθμιση των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων 
πρέπει επομένως να μειωθεί στο ύψος του πρόσθετου ελέγχου· το 25% των 
δικαιωμάτων ψήφου μπορεί να θεωρηθεί κατώφλι δεσπόζουσας επιρροής. Σε πολλά 
κράτη μέλη τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια στοχεύουν ειδικά σε ΜΜΕ έντασης 
απασχόλησης, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα κατώφλια της παραγράφου 2.

Τροπολογία 1293
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν τμήμα αφορά τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Το παρόν τμήμα αφορά τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

α) ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ ο οποίος, μεμονωμένα 
ή συγκεντρωτικά, αποκτά το 30% ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου 
ενός εκδότη τίτλων ή μιας μη εισηγμένης 
στο χρηματιστήριο εταιρείας, που 
εδρεύουν στην Κοινότητα, κατά 

α) ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ ο οποίος, μεμονωμένα 
ή συγκεντρωτικά, αποκτά ελέγχουσα 
επιρροή επί μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας
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περίπτωση,
β) ΔΟΕΕ οι οποίοι έχουν συνάψει 
συμφωνία με έναν ή περισσότερους 
άλλους ΔΟΕΕ οι οποίοι θα επέτρεπαν 
στους ΟΕΕ που διαχειρίζονται οι εν λόγω 
ΔΟΕΕ να αποκτήσουν το 30% ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου 
του εκδότη τίτλων ή της μη εισηγμένης 
στο χρηματιστήριο εταιρείας, κατά 
περίπτωση.

β) ΔΟΕΕ οι οποίοι έχουν συνάψει 
συμφωνία με έναν ή περισσότερους 
άλλους ΔΟΕΕ οι οποίοι θα επέτρεπαν 
στους ΟΕΕ που διαχειρίζονται οι εν λόγω 
ΔΟΕΕ να αποκτήσουν ελέγχουσα επιρροή 
επί μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο 
εταιρεία.

Για τους σκοπούς του παρόντος 
τμήματος, ελέγχουσα επιρροή σημαίνει 
άνω του 50% των δικαιωμάτων ψήφου 
μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο 
εταιρείας.

Or. en

Τροπολογία 1294
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν τμήμα αφορά τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

1. Το παρόν τμήμα αφορά τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

α) ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ ο οποίος, μεμονωμένα 
ή συγκεντρωτικά, αποκτά το 30% ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου 
ενός εκδότη τίτλων ή μιας μη εισηγμένης 
στο χρηματιστήριο εταιρείας, που 
εδρεύουν στην Κοινότητα, κατά 
περίπτωση,

α) ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ ο οποίος, μεμονωμένα 
ή συγκεντρωτικά, αποκτά ελέγχουσα 
επιρροή επί μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, που εδρεύει στην 
Κοινότητα, κατά περίπτωση,

β) ΔΟΕΕ οι οποίοι έχουν συνάψει 
συμφωνία με έναν ή περισσότερους 
άλλους ΔΟΕΕ οι οποίοι θα επέτρεπαν 
στους ΟΕΕ που διαχειρίζονται οι εν λόγω 
ΔΟΕΕ να αποκτήσουν το 30% ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου 
του εκδότη τίτλων ή της μη εισηγμένης 
στο χρηματιστήριο εταιρείας, κατά 

β) ΔΟΕΕ οι οποίοι έχουν συνάψει 
συμφωνία με έναν ή περισσότερους 
άλλους ΔΟΕΕ οι οποίοι θα επέτρεπαν 
στους ΟΕΕ που διαχειρίζονται οι εν λόγω 
ΔΟΕΕ να αποκτήσουν ελέγχουσα επιρροή 
επί της μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο 
εταιρείας, κατά περίπτωση.
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περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να ασχολείται με εκδότες, καθώς τούτο ρυθμίζεται 
δεόντως στο πλαίσιο του εταιρικού δικαίου. Η "ελέγχουσα επιρροή" πρέπει να 
ευθυγραμμίζεται με το εταιρικό δίκαιο. 

Τροπολογία 1295
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ΔΟΕΕ οι οποίοι έχουν συνάψει 
συμφωνία με έναν ή περισσότερους 
άλλους ΔΟΕΕ οι οποίοι θα επέτρεπαν 
στους ΟΕΕ που διαχειρίζονται οι εν λόγω 
ΔΟΕΕ να αποκτήσουν το 30% ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου του 
εκδότη τίτλων ή της μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, κατά περίπτωση.

β) ΔΟΕΕ οι οποίοι ενεργούν σε 
συνεννόηση  με έναν ή περισσότερους 
άλλους ΔΟΕΕ σχετικά με την απόκτηση ή 
την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου από 
τους ΟΕΕ που διαχειρίζονται οι εν λόγω 
ΔΟΕΕ, όταν οι εν λόγω ΔΟΕΕ 
διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους 
ΟΕΕ, οι οποίοι είτε μεμονωμένα είτε 
συλλογικά αποκτούν το 10%, το 20%, το 
30% και το 50% ή περισσότερο των 
δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη τίτλων ή 
της μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο 
εταιρείας, κατά περίπτωση

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής πολύ λίγες 
πληροφορίες, ως επί το πλείστον ανεξακρίβωτες και παρεχόμενες σε άτακτα 
διαστήματα.  Καθώς αυτός ο τύπος ιδιοκτησίας οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές στο 
διαχειριστικό στιλ των εταιρειών, είναι άκρως σημαντικό να υπάρχει πλήρης και 
συνεκτική εικόνα των εταιρειών που υπόκεινται σε μοχλευόμενες εξαγορές. Αυτές οι 
πληροφορίες είναι σημαντικές για τους επενδυτές, τους επόπτες, τους εργαζομένους και 
το κοινό. Δεν πρέπει να γίνονται εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης, είτε 
με βάση το μέγεθος των κεφαλαίων είτε με βάση το μέγεθος της υπό διαχείριση 
εταιρείας.
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Τροπολογία 1296
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ΔΟΕΕ οι οποίοι έχουν συνάψει 
συμφωνία με έναν ή περισσότερους 
άλλους ΔΟΕΕ οι οποίοι θα επέτρεπαν 
στους ΟΕΕ που διαχειρίζονται οι εν λόγω 
ΔΟΕΕ να αποκτήσουν το 30% ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου του 
εκδότη τίτλων ή της μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, κατά περίπτωση.

β) ΔΟΕΕ οι οποίοι έχουν συνάψει 
συμφωνία με έναν ή περισσότερους 
άλλους ΔΟΕΕ οι οποίοι θα επέτρεπαν 
στους ΟΕΕ που διαχειρίζονται οι εν λόγω 
ΔΟΕΕ να αποκτήσουν το 25% ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου του 
εκδότη τίτλων ή της μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευόμενες εξαγορές έχουν συχνά σοβαρές επιπτώσεις για τις εταιρείες και τους 
εργαζομένους. Το κατώφλι για τη ρύθμιση των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων 
πρέπει επομένως να μειωθεί στο ύψος του πρόσθετου ελέγχου· το 25% των 
δικαιωμάτων ψήφου μπορεί να θεωρηθεί κατώφλι δεσπόζουσας επιρροής. Σε πολλά 
κράτη μέλη τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια στοχεύουν ειδικά σε ΜΜΕ έντασης 
απασχόλησης, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα κατώφλια της παραγράφου 2.

Τροπολογία 1297
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ΔΟΕΕ οι οποίοι έχουν συνάψει 
συμφωνία με έναν ή περισσότερους 
άλλους ΔΟΕΕ οι οποίοι θα επέτρεπαν 
στους ΟΕΕ που διαχειρίζονται οι εν λόγω 
ΔΟΕΕ να αποκτήσουν το 30% ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου του 
εκδότη τίτλων ή της μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, κατά περίπτωση.

β) ΔΟΕΕ οι οποίοι έχουν συνάψει 
συμφωνία με έναν ή περισσότερους 
άλλους ΔΟΕΕ οι οποίοι θα επέτρεπαν 
στους ΟΕΕ που διαχειρίζονται οι εν λόγω 
ΔΟΕΕ να αποκτήσουν το 25 % ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου του 
εκδότη τίτλων ή της μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, κατά περίπτωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι μοχλευόμενες εξαγορές έχουν συχνά σοβαρές επιπτώσεις για τις εταιρείες και τους 
εργαζομένους. Το κατώφλι για τη ρύθμιση των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων 
πρέπει επομένως να μειωθεί στο ύψος του πρόσθετου ελέγχου· το 25% των 
δικαιωμάτων ψήφου μπορεί να θεωρηθεί κατώφλι δεσπόζουσας επιρροής. Σε πολλά 
κράτη μέλη τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια στοχεύουν ειδικά σε ΜΜΕ έντασης 
απασχόλησης, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα κατώφλια της παραγράφου 2.

Τροπολογία 1298
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μη εισηγμένες εταιρείες που 
ελέγχονται από ΔΟΕΕ συμμορφώνονται 
με τη σχετική ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία περί δημοσιοποιήσεως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα αποτρέψει τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
μεταξύ όσων παραγόντων της αγοράς υπόκεινται και όσων δεν υπόκεινται στην 
παρούσα οδηγία.  Ως εκ τούτου όλες οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο προκειμένου για όλες τις μορφές ιδιοκτησίας μέσω 
τροποποιήσεων στις ενωσιακές οδηγίες περί εταιρικού δικαίου. 

Τροπολογία 1299
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Ώς τις …* η Επιτροπή θα υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση βασισμένη στην 
επανεξέταση της σχετικής νομοθεσίας 
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περί εταιρικού δικαίου καθώς και των 
σχετικών οδηγιών περί 
χρηματοπιστωτικού τομέα, 
συνοδευόμενων ενδεχομένως από 
νομοθετική πρόταση που θα περιλαμβάνει 
ενδεχομένως τροπολογίες στην παρούσα 
οδηγία. Στην εκτίμησή της η Επιτροπή 
θα λάβει υπόψη της τους στόχους της 
αυξημένης διαφάνειας, του δίκαιου 
ανταγωνισμού και της διατήρησης ίσων 
όρων ανταγωνισμού μεταξύ όλων των 
εταιρειών, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιδιοκτησίας. Θα λάβει επίσης υπόψη της 
την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση της 
καινοτομίας. 
* ΕΕΕΕ συμπληρώστε την ημερομηνία: 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα αποτρέψει τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
μεταξύ όσων παραγόντων της αγοράς υπόκεινται και όσων δεν υπόκεινται στην 
παρούσα οδηγία.  Ως εκ τούτου όλες οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο προκειμένου για όλες τις μορφές ιδιοκτησίας μέσω 
τροποποιήσεων στις ενωσιακές οδηγίες περί εταιρικού δικαίου. 

Τροπολογία 1300
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση που ο εν λόγω εκδότης τίτλων 
ή η μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
εταιρεία είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους, των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

διαγράφεται
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εκατομμύρια ευρώ ή/και το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευόμενες εξαγορές έχουν συχνά σοβαρές επιπτώσεις για τις εταιρείες και τους 
εργαζομένους. Το κατώφλι για τη ρύθμιση των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων 
πρέπει επομένως να μειωθεί στο ύψος του πρόσθετου ελέγχου· το 25% των 
δικαιωμάτων ψήφου μπορεί να θεωρηθεί κατώφλι δεσπόζουσας επιρροής. Σε πολλά 
κράτη μέλη τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια στοχεύουν ειδικά σε ΜΜΕ έντασης 
απασχόλησης, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα κατώφλια της παραγράφου 2.

Τροπολογία 1301
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση που ο εν λόγω εκδότης τίτλων 
ή η μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
εταιρεία είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους, των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ ή/και το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1302
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση που ο εν λόγω εκδότης τίτλων 
ή η μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
εταιρεία είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους, των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ ή/και το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1303
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση που ο εν λόγω εκδότης τίτλων 
ή η μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
εταιρεία είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους, των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ ή/και το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευόμενες εξαγορές έχουν συχνά σοβαρές επιπτώσεις για τις εταιρείες και τους 
εργαζομένους. Το κατώφλι για τη ρύθμιση των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων 
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πρέπει επομένως να μειωθεί στο ύψος του πρόσθετου ελέγχου· το 25% των 
δικαιωμάτων ψήφου μπορεί να θεωρηθεί κατώφλι δεσπόζουσας επιρροής. Σε πολλά 
κράτη μέλη τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια στοχεύουν ειδικά σε ΜΜΕ έντασης 
απασχόλησης, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα κατώφλια της παραγράφου 2.

Τροπολογία 1304
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση που ο εν λόγω εκδότης τίτλων 
ή η μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
εταιρεία είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους, των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ ή/και το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι 
ΔΟΕΕ, πριν από την απόκτηση μη 
εισηγμένης εταιρείας, ενημερώνουν τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους τους, 
σε περίπτωση που η σχεδιαζόμενη 
απόκτηση μπορεί να συνεπάγεται, είτε 
άμεσα είτε έμμεσα, κατάσταση κατά την 
οποία τα χρέη της στοχευόμενες 
εταιρείας είναι υπερπολλαπλάσια της 
εκτιμώμενης αξίας της εταιρείας.  Σε μια 
τέτοια περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές 
διενεργούν προληπτικούς ελέγχους για τις 
ενδεχόμενες επιπτώσεις από αυτή την 
απόκτηση, ιδιαίτερα όσον αφορά τους 
σχετικούς συστημικούς κινδύνους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που επιβάλλονται σε διαχειριστές ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων δυνάμει των άρθρων 26 έως 30 της πρότασης δεν εξυπηρετούν 
το σκοπό της εποπτείας συστημικών κινδύνων. Συγκεκριμένα, αφορούν τις υποχρεώσεις 
δημοσιοποίησης που αντιμετωπίζονται ήδη σε άλλες οδηγίες της ΕΕ ή που σχεδόν δεν 
εφαρμόζονται (π.χ. η υποχρέωση δημοσιοποίησης του αναπτυξιακού σχεδίου για τη μη 
εισηγμένη εταιρεία, η οποία εγείρει σοβαρές ανησυχίες ως προς θέματα 
εμπιστευτικότητας ή/και οικονομικής κατασκοπείας). Επιπλέον, δεν αφορούν όλους 
τους παράγοντες της αγοράς οι δραστηριότητες των οποίων μπορεί να ενέχουν 
συστημικό κίνδυνο.  
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Τροπολογία 1305
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση που ο εν λόγω εκδότης τίτλων 
ή η μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
εταιρεία είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους, των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ ή/και το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ.

2. Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση που η μη εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο εταιρεία απασχολεί
λιγότερους από 50 εργαζομένους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση πρέπει να είναι ανάλογη προς το μέγεθος των εταιρειών. Ωστόσο η 
εξαίρεση όλων των ΜΜΕ θα εξαιρέσει από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας τις 
περισσότερες αποκτήσεις μέσω εξαγορών.

Τροπολογία 1306
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση που ο εν λόγω εκδότης τίτλων 
ή η μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
εταιρεία είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους, των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ ή/και το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ.

2. Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση που οι εν λόγω μη εισηγμένες 
στο χρηματιστήριο εταιρείες είναι είτε 
σχήματα ειδικού σκοπού (ΣΕΣ) είτε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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Για τους σκοπούς του παρόντος 
τμήματος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
α) "ΣΕΣ": εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα 
με το καταστατικό τους και τη σχετική 
εθνική νομοθεσία δικαιούνται να 
αποκτούν, να έχουν ή να εκποιούν 
αποκλειστικώς στοιχεία ή μερίδια σε 
άλλα ΣΕΣ, τα οποία, σύμφωνα με τους 
κανόνες ή τα καταστατικά έγγραφα των 
ΟΕΕ και την εθνική νομοθεσία μπορεί να 
αποκτώνται, να κατέχονται ή να 
εκποιούνται απευθείας για λογαριασμό ή 
εκ μέρους των ΟΕΕ·
β) «μικρή και μεσαία επιχείρηση»: 
εταιρεία η οποία, σύμφωνα με τους 
τελευταίους ετήσιους ή ενοποιημένους 
λογαριασμούς της, πληροί τουλάχιστον 
δύο από τα ακόλουθα κριτήρια: 
i) λιγότερους από 250 εργαζομένους εντός 
της ΕΕ κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια 
του οικονομικού έτους 
ii) συνολικό ισολογισμό που δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, και 
iii) ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αδιαφοροποίητη αναφορά σε όλους τους οργανισμούς με ελέγχουσα επιρροή σε 
εταιρείες σημαίνει ότι τα αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων ανοικτού τύπου (ΑΚΑΑΤ) που 
έχουν περιουσιακά στοιχεία μέσω σχημάτων ειδικού σκοπού (ΣΕΣ) χαρακτηρίζονται 
ΟΕΕ με ελέγχουσα επιρροή. Τούτο θα μπορούσε να έρθει σε αντίθεση με την κοινή 
πρακτική των ΑΚΑΑΤ, η οποία είναι σημαντικότατη για την πρόσβαση σε ορισμένες 
αγορές ακινήτων. Επομένως δεν δικαιολογείται η συμπερίληψη των ΑΚΑΑΤ, και 
οποιαδήποτε ελέγχουσα επιρροή σε ΣΕΣ δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για τέτοια 
συμπερίληψη.
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Τροπολογία 1307
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση που ο εν λόγω εκδότης τίτλων 
ή η μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
εταιρεία είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους, των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ ή/και το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ.

2. Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση που η μη εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο εταιρεία είναι μικρομεσαία 
επιχείρηση που είτε απασχολεί λιγότερους 
από 250 εργαζομένους είτε έχει ετήσιο 
κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ ή/και ετήσιο 
ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 1308
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  2α. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τα 
άρθρα 49α, 49β και 49γ, 
αποσαφηνίζοντας τις έννοιες των μη 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο 
εταιρειών, της απόκτησης ελέγχου, του 
πολλαπλασίου (συμπεριλαμβανομένου του 
ορισμού της βάσης του) και της 
αποτίμησης, ενώ ορίζει τις προληπτικές 
διατάξεις που εφαρμόζονται επ’ αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις των άρθρων 26 έως 30 πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλους όσοι 
αποκτούν το σχετικό μέγεθος συμμετοχής και όχι μόνο στους ΔΟΕΕ και τις επιχειρήσεις 
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στις οποίες επενδύουν. Οποιεσδήποτε ανησυχίες τυχόν εγείρονται σε σχέση με τη 
διαφάνεια, ή τα συμφέροντα των εργαζομένων και των μετόχων της επιχείρησης, 
αφορούν εξίσου τις δραστηριότητες όλων των τύπων ελεγκτών μιας εταιρείας της ΕΕ 
και όχι μόνο καταστάσεις που αφορούν τους ΔΟΕΕ. Αντίστοιχα, οποιεσδήποτε 
υποχρεώσεις δημοσιοποίησης πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαίσιο μιας γενικής 
οδηγίας περί εταιρικού δικαίου με συνέπεια, αντί να φέρουν σε μειονεκτική θέση τους 
ΔΟΕΕ και τις εταιρείες στις οποίες επενδύουν.

Τροπολογία 1309
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα άρθρα 28 έως 30 δεν 
εφαρμόζονται σε βιομηχανικές εταιρείες 
συμμετοχών των οποίων οι μετοχές είναι 
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά της ΕΕ 
στο βαθμό που κατέχουν μερίδια στις 
θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες τους, 
με σκοπό την εφαρμογή βιομηχανικής 
επιχειρηματικής στρατηγικής και οι 
οποίες δεν ιδρύονται με κύριο σκοπό την 
εξασφάλιση κέρδους για τους επενδυτές 
τους μέσω  του κλεισίματος των 
θυγατρικών εντός συγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εισηγμένες βιομηχανικές εταιρείες συμμετοχών ρυθμίζονται από τις οδηγίες σχετικά 
με το ενημερωτικό δελτίο και με τη διαφάνεια καθώς και από την εθνική νομοθεσία 
περί εταιρειών, τους κανόνες εισαγωγής στο χρηματιστήριο και άλλες εθνικές διατάξεις. 
Τούτο διασφαλίζει επαρκή διαφάνεια σε σχέση με τους επενδυτές, τους ρυθμιστικούς 
φορείς και την κοινωνία εν γένει. Οι διατάξεις των άρθρων 28 έως 30 δεν είναι 
σχετικές ή κατάλληλες ως προς αυτόν τον τύπο εταιρειών.
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Τροπολογία 1310
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba 
Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 διαγράφεται
Κοινοποίηση της απόκτησης ελέγχουσας 
επιρροής σε μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες 
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
ένας ΔΟΕΕ είναι σε θέση να ασκήσει το 
30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας κοινοποιεί στη 
μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
και σε όλους τους άλλους μετόχους τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2.
Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
το συντομότερο δυνατό και, εν πάση 
περιπτώσει, το αργότερο εντός τεσσάρων 
ημερών συναλλαγών, εκ των οποίων η 
πρώτη είναι η ημερομηνία κατά την 
οποία ο ΔΟΕΕ κατέστη ικανός να ασκεί 
το 30% των δικαιωμάτων ψήφου.
2. Η κοινοποίηση που απαιτείται δυνάμει 
της παραγράφου 1 πρέπει να περιέχει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:
α) την κατάσταση που προκύπτει όσον 
αφορά τα δικαιώματα ψήφου,
β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτεύχθηκε το κατώτατο όριο του 30%, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με την ταυτότητα των 
διαφορετικών συμμετεχόντων μετόχων,
γ) την ημερομηνία κατά την οποία 
καλύφθηκε ή υπερκαλύφθηκε το 
κατώτατο όριο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις των άρθρων 26 έως 30 πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλους όσοι 
αποκτούν το σχετικό μέγεθος συμμετοχής και όχι μόνο στους ΔΟΕΕ και τις επιχειρήσεις 
στις οποίες επενδύουν. Οποιεσδήποτε ανησυχίες τυχόν εγείρονται σε σχέση με τη 
διαφάνεια, ή τα συμφέροντα των εργαζομένων και των μετόχων της επιχείρησης, 
αφορούν εξίσου τις δραστηριότητες όλων των τύπων ελεγκτών μιας εταιρείας της ΕΕ 
και όχι μόνο καταστάσεις που αφορούν τους ΔΟΕΕ. Οποιεσδήποτε υποχρεώσεις 
δημοσιοποίησης πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαίσιο μιας γενικής οδηγίας περί 
εταιρικού δικαίου με συνέπεια, αντί να φέρουν σε μειονεκτική θέση τους ΔΟΕΕ και τις 
εταιρείες στις οποίες επενδύουν.

Τροπολογία 1311
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 διαγράφεται
Κοινοποίηση της απόκτησης ελέγχουσας 
επιρροής σε μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες 
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
ένας ΔΟΕΕ είναι σε θέση να ασκήσει το 
30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας κοινοποιεί στη 
μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
και σε όλους τους άλλους μετόχους τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2.
Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
το συντομότερο δυνατό και, εν πάση 
περιπτώσει, το αργότερο εντός τεσσάρων 
ημερών συναλλαγών, εκ των οποίων η 
πρώτη είναι η ημερομηνία κατά την 
οποία ο ΔΟΕΕ κατέστη ικανός να ασκεί 
το 30% των δικαιωμάτων ψήφου.
2. Η κοινοποίηση που απαιτείται δυνάμει 
της παραγράφου 1 πρέπει να περιέχει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:
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α) την κατάσταση που προκύπτει όσον 
αφορά τα δικαιώματα ψήφου,
β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτεύχθηκε το κατώτατο όριο του 30%, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών
σχετικά με την ταυτότητα των 
διαφορετικών συμμετεχόντων μετόχων,
γ) την ημερομηνία κατά την οποία 
καλύφθηκε ή υπερκαλύφθηκε το 
κατώτατο όριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

The provisions of Art. 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all 
those acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the 
undertakings in which they invest. Any concerns there may be regarding 
transparency, or the interests of employees and stakeholders in the business, apply 
equally to the activities of all types of controller of an EU company, not just to 
situations involving AIFM. Accordingly, any disclosure obligations should be applied 
in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest

Τροπολογία 1312
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 διαγράφεται
Κοινοποίηση της απόκτησης ελέγχουσας 
επιρροής σε μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες 
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
ένας ΔΟΕΕ είναι σε θέση να ασκήσει το 
30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας κοινοποιεί στη 
μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
και σε όλους τους άλλους μετόχους τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
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παράγραφο 2.
Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
το συντομότερο δυνατό και, εν πάση 
περιπτώσει, το αργότερο εντός τεσσάρων 
ημερών συναλλαγών, εκ των οποίων η 
πρώτη είναι η ημερομηνία κατά την 
οποία ο ΔΟΕΕ κατέστη ικανός να ασκεί 
το 30% των δικαιωμάτων ψήφου.
2. Η κοινοποίηση που απαιτείται δυνάμει 
της παραγράφου 1 πρέπει να περιέχει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:
α) την κατάσταση που προκύπτει όσον 
αφορά τα δικαιώματα ψήφου,
β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτεύχθηκε το κατώτατο όριο του 30%, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με την ταυτότητα των 
διαφορετικών συμμετεχόντων μετόχων,
γ) την ημερομηνία κατά την οποία 
καλύφθηκε ή υπερκαλύφθηκε το 
κατώτατο όριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα αποτρέψει τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
μεταξύ όσων παραγόντων της αγοράς υπόκεινται και όσων δεν υπόκεινται στην 
παρούσα οδηγία.  Ως εκ τούτου όλες οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο προκειμένου για όλες τις μορφές ιδιοκτησίας μέσω 
τροποποιήσεων στις ενωσιακές οδηγίες περί εταιρικού δικαίου. 

Τροπολογία 1313
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 διαγράφεται
Κοινοποίηση της απόκτησης ελέγχουσας 
επιρροής σε μη εισηγμένες στο 
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χρηματιστήριο εταιρείες 
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
ένας ΔΟΕΕ είναι σε θέση να ασκήσει το 
30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας κοινοποιεί στη 
μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
και σε όλους τους άλλους μετόχους τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2.
Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
το συντομότερο δυνατό και, εν πάση 
περιπτώσει, το αργότερο εντός τεσσάρων 
ημερών συναλλαγών, εκ των οποίων η 
πρώτη είναι η ημερομηνία κατά την 
οποία ο ΔΟΕΕ κατέστη ικανός να ασκεί 
το 30% των δικαιωμάτων ψήφου.
2. Η κοινοποίηση που απαιτείται δυνάμει 
της παραγράφου 1 πρέπει να περιέχει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:
α) την κατάσταση που προκύπτει όσον 
αφορά τα δικαιώματα ψήφου,
β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτεύχθηκε το κατώτατο όριο του 30%, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με την ταυτότητα των 
διαφορετικών συμμετεχόντων μετόχων,
γ) την ημερομηνία κατά την οποία 
καλύφθηκε ή υπερκαλύφθηκε το 
κατώτατο όριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που επιβάλλονται σε διαχειριστές ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων δυνάμει των άρθρων 26 έως 30 της πρότασης δεν εξυπηρετούν 
το σκοπό της εποπτείας συστημικών κινδύνων. Συγκεκριμένα, αφορούν τις υποχρεώσεις 
δημοσιοποίησης που αντιμετωπίζονται ήδη σε άλλες οδηγίες της ΕΕ ή που σχεδόν δεν 
εφαρμόζονται (π.χ. η υποχρέωση δημοσιοποίησης του αναπτυξιακού σχεδίου για τη μη 
εισηγμένη εταιρεία, η οποία εγείρει σοβαρές ανησυχίες ως προς θέματα 
εμπιστευτικότητας ή/και οικονομικής κατασκοπείας). Επιπλέον, δεν αφορούν όλους 
τους παράγοντες της αγοράς οι δραστηριότητες των οποίων μπορεί να ενέχουν 
συστημικό κίνδυνο.  
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Τροπολογία 1314
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοποίηση της απόκτησης ελέγχουσας 
επιρροής σε μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες 

Κοινοποίηση της απόκτησης σημαντικού 
μεριδίου σε μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες

Or. en

Τροπολογία 1315
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
ένας ΔΟΕΕ είναι σε θέση να ασκήσει το 
30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας κοινοποιεί στη μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία και 
σε όλους τους άλλους μετόχους τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση που ένας ΔΟΕΕ, ενεργώντας 
μόνος του ή σε συνεννόηση με άλλους 
ΔΟΕΕ, αποκτά μέσω ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ που διαχειρίζεται, το 
10%, το 20%, το 30% ή το 50% των 
δικαιωμάτων ψήφου ενός εκδότη τίτλων ή
μιας μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο 
εταιρείας κοινοποιεί στον εκδότη ή στη μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία, αν 
χρειαστεί, στους εκπροσώπους των 
εργαζομένων της ή, όταν δεν υπάρχουν 
τέτοιοι εκπρόσωποι, στους ίδιους τους 
εργαζομένους, στις αρμόδιες αρχές του 
ΔΟΕΕ και στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εκδότης ή η μη 
εισηγμένη εταιρεία τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2. 

Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
το συντομότερο δυνατό και, εν πάση 

Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
το συντομότερο δυνατό και, εν πάση 
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περιπτώσει, το αργότερο εντός τεσσάρων 
ημερών συναλλαγών, εκ των οποίων η 
πρώτη είναι η ημερομηνία κατά την οποία 
ο ΔΟΕΕ κατέστη ικανός να ασκεί το 30 %
των δικαιωμάτων ψήφου.

περιπτώσει, το αργότερο εντός τεσσάρων 
ημερών συναλλαγών, εκ των οποίων η 
πρώτη είναι η ημερομηνία κατά την οποία 
ο ΔΟΕΕ απέκτησε μέσω ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ που διαχειρίζεται, το 
10%, το 20%, το 30% ή το 50% των 
δικαιωμάτων ψήφου .

Or. en

Τροπολογία 1316
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
ένας ΔΟΕΕ είναι σε θέση να ασκήσει το 
30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας κοινοποιεί στη 
μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
και σε όλους τους άλλους μετόχους τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
ένας ΟΕΕ είναι σε θέση να ασκήσει 
σημαντική ή ελέγχουσα επιρροή, όπως 
ορίζεται από τα πρότυπα ΔΠΧΠ, σε μια 
μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
εταιρεία, ο εν λόγω ΟΕΕ κοινοποιεί στη 
μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
και σε όλους τους άλλους μετόχους τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2.

Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται
το συντομότερο δυνατό και, εν πάση 
περιπτώσει, το αργότερο εντός τεσσάρων 
ημερών συναλλαγών, εκ των οποίων η 
πρώτη είναι η ημερομηνία κατά την οποία 
ο ΔΟΕΕ κατέστη ικανός να ασκεί το 30% 
των δικαιωμάτων ψήφου.

Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
το συντομότερο δυνατό και, εν πάση 
περιπτώσει, το αργότερο εντός τεσσάρων 
ημερών συναλλαγών, εκ των οποίων η 
πρώτη είναι η ημερομηνία κατά την οποία 
ο ΟΕΕ κατέστη ικανός να ασκεί 
σημαντική ή ελέγχουσα επιρροή.

Μετά την πρώτη κοινοποίηση ο ΟΕΕ 
προβαίνει σε κοινοποίηση κάθε φορά που 
αυξάνεται το ποσοστό των δικαιωμάτων 
ψήφου του κατά περισσότερες από 5 
μονάδες ή όταν ο ΟΕΕ αποκτά έλεγχο, 
όπως ορίζεται στα πρότυπα ΔΠΧΠ της 
μη εισηγμένης εταιρείας.

Or. en



AM\807997EL.doc 103/190 PE439.134v03-00

EL

Αιτιολόγηση

Οι ΟΕΕ προβαίνουν σε κοινοποίηση αμέσως μετά την απόκτηση σημαντικής επιρροής 
σε μη εισηγμένη εταιρεία.

Τροπολογία 1317
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
ένας ΔΟΕΕ είναι σε θέση να ασκήσει το 
30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας κοινοποιεί στη μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία και 
σε όλους τους άλλους μετόχους τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν όταν ένας 
ΔΟΕΕ αποκτήσει τη δυνατότητα να ασκεί
το 30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας να καταστήσει 
διαθέσιμες στη μη εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο εταιρεία και σε όλους τους 
άλλους μετόχους, οι ταυτότητες και οι 
διευθύνσεις των οποίων είναι στη 
διάθεση του ΔΟΕΕ ή μπορεί να του 
διατεθούν από τη μη εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο εταιρεία ή από μητρώο 
στο οποίο έχει ή μπορεί να αποκτήσει 
πρόσβαση ο ΔΟΕΕ, τις πληροφορίες που 
ορίζονται στην παράγραφο 2.

Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται
το συντομότερο δυνατό και, εν πάση 
περιπτώσει, το αργότερο εντός τεσσάρων 
ημερών συναλλαγών, εκ των οποίων η 
πρώτη είναι η ημερομηνία κατά την οποία 
ο ΔΟΕΕ κατέστη ικανός να ασκεί το 30 % 
των δικαιωμάτων ψήφου.

Αυτές οι πληροφορίες διατίθενται το 
συντομότερο δυνατό και, εν πάση 
περιπτώσει, το αργότερο εντός δέκα 
εργάσιμων ημερών, εκ των οποίων η 
πρώτη είναι η ημερομηνία κατά την οποία 
ο ΔΟΕΕ κατέστη ικανός να ασκεί έλεγχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

The provisions of Article 27 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in 
which they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests 
of employees and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all 
types of controller of an EU company, not just to situations involving AIFM. 
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Accordingly any disclosure obligations should be applied in a general Company Law 
Directive on a consistent basis, rather than disadvantaging AIFM and the companies 
in which they invest.

Τροπολογία 1318
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
ένας ΔΟΕΕ είναι σε θέση να ασκήσει το 
30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας κοινοποιεί στη μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία και 
σε όλους τους άλλους μετόχους τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
ένας ΟΕΕ ή ΔΟΕΕ είναι σε θέση να 
ασκήσει το 25% ή περισσότερο των 
δικαιωμάτων ψήφου μιας μη εισηγμένης 
στο χρηματιστήριο εταιρείας, ο εν λόγω 
ΟΕΕ ή ΔΟΕΕ κοινοποιεί στη μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία και 
σε όλους τους άλλους μετόχους τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 1319
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
ένας ΔΟΕΕ είναι σε θέση να ασκήσει το 
30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας κοινοποιεί στη μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία και 
σε όλους τους άλλους μετόχους τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
ένας ΟΕΕ ή ΔΟΕΕ είναι σε θέση να 
ασκήσει το 25% ή περισσότερο των 
δικαιωμάτων ψήφου μιας μη εισηγμένης 
στο χρηματιστήριο εταιρείας, ο εν λόγω 
ΟΕΕ ή ΔΟΕΕ κοινοποιεί στη μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία και 
σε όλους τους άλλους μετόχους τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2.
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Or. en

Τροπολογία 1320
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
ένας ΔΟΕΕ είναι σε θέση να ασκήσει το 
30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας κοινοποιεί στη μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία και 
σε όλους τους άλλους μετόχους τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2.

1. Η ΕΑΚΑΑ εξασφαλίζει ότι όταν ένας 
ΔΟΕΕ είναι σε θέση να ασκήσει το 30% ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου μιας 
μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο 
εταιρείας κοινοποιεί στη μη εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο εταιρεία και σε όλους τους 
άλλους μετόχους τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1321
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
το συντομότερο δυνατό και, εν πάση 
περιπτώσει, το αργότερο εντός τεσσάρων 
ημερών συναλλαγών, εκ των οποίων η 
πρώτη είναι η ημερομηνία κατά την οποία 
ο ΔΟΕΕ κατέστη ικανός να ασκεί το 30 %
των δικαιωμάτων ψήφου.

Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
το συντομότερο δυνατό και, εν πάση 
περιπτώσει, το αργότερο εντός τεσσάρων 
εργάσιμων ημερών, εκ των οποίων η 
πρώτη είναι η ημερομηνία κατά την οποία 
ο ΟΕΕ ή ο ΔΟΕΕ κατέστη ικανός να ασκεί 
το 25 % των δικαιωμάτων ψήφου.

Or. en
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Τροπολογία 1322
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
το συντομότερο δυνατό και, εν πάση 
περιπτώσει, το αργότερο εντός τεσσάρων 
ημερών συναλλαγών, εκ των οποίων η 
πρώτη είναι η ημερομηνία κατά την οποία 
ο ΔΟΕΕ κατέστη ικανός να ασκεί το 30 %
των δικαιωμάτων ψήφου.

Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
το συντομότερο δυνατό και, εν πάση 
περιπτώσει, το αργότερο εντός τεσσάρων 
εργάσιμων ημερών, εκ των οποίων η 
πρώτη είναι η ημερομηνία κατά την οποία 
ο ΟΕΕ ή ο ΔΟΕΕ κατέστη ικανός να ασκεί 
το 25 % των δικαιωμάτων ψήφου.

Or. en

Τροπολογία 1323
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
το συντομότερο δυνατό και, εν πάση 
περιπτώσει, το αργότερο εντός τεσσάρων 
ημερών συναλλαγών, εκ των οποίων η 
πρώτη είναι η ημερομηνία κατά την οποία 
ο ΔΟΕΕ κατέστη ικανός να ασκεί το 30 % 
των δικαιωμάτων ψήφου.

Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
το συντομότερο δυνατό και, εν πάση 
περιπτώσει, το αργότερο εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών, εκ των οποίων η 
πρώτη είναι η ημερομηνία κατά την οποία 
ο ΔΟΕΕ κατέστη ικανός να ασκεί το 30 % 
των δικαιωμάτων ψήφου.

Or. en
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Τροπολογία 1324
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
το συντομότερο δυνατό και, εν πάση 
περιπτώσει, το αργότερο εντός τεσσάρων 
ημερών συναλλαγών, εκ των οποίων η 
πρώτη είναι η ημερομηνία κατά την οποία 
ο ΔΟΕΕ κατέστη ικανός να ασκεί το 30 % 
των δικαιωμάτων ψήφου.

Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
το συντομότερο δυνατό και, εν πάση 
περιπτώσει, το αργότερο εντός τεσσάρων 
ημερών συναλλαγών, εκ των οποίων η 
πρώτη είναι η ημερομηνία κατά την οποία 
ο ΔΟΕΕ κατέστη ικανός να ασκεί 
ελέγχουσα επιρροή.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1325
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η κοινοποίηση που απαιτείται δυνάμει 
της παραγράφου 1 πρέπει να περιέχει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

2. Η ενημέρωση που απαιτείται δυνάμει 
της παραγράφου 1 περιλαμβάνει τις
πληροφορίες που απαιτείται να 
διατίθενται ή να κοινοποιούνται στα 
πρόσωπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 σύμφωνα με την ισχύουσα 
ενωσιακή νομοθεσία.

α) την κατάσταση που προκύπτει όσον 
αφορά τα δικαιώματα ψήφου,
β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτεύχθηκε το κατώτατο όριο του 30 %, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με την ταυτότητα των 
διαφορετικών συμμετεχόντων μετόχων,
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γ) την ημερομηνία κατά την οποία 
καλύφθηκε ή υπερκαλύφθηκε το κατώτατο 
όριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις των άρθρων 27 πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλους όσοι 
αποκτούν το σχετικό μέγεθος συμμετοχής και όχι μόνο στους ΔΟΕΕ και τις επιχειρήσεις 
στις οποίες επενδύουν. Οποιεσδήποτε ανησυχίες τυχόν εγείρονται σε σχέση με τη 
διαφάνεια, ή τα συμφέροντα των εργαζομένων και των μετόχων της επιχείρησης, 
αφορούν εξίσου τις δραστηριότητες όλων των τύπων ελεγκτών μιας εταιρείας της ΕΕ 
και όχι μόνο καταστάσεις που αφορούν τους ΔΟΕΕ. Αντίστοιχα, οποιεσδήποτε 
υποχρεώσεις δημοσιοποίησης πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαίσιο μιας γενικής 
οδηγίας περί εταιρικού δικαίου με συνέπεια, αντί να φέρουν σε μειονεκτική θέση τους 
ΔΟΕΕ και τις εταιρείες στις οποίες επενδύουν.

Τροπολογία 1326
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτεύχθηκε το κατώτατο όριο του 30 %, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με την ταυτότητα των 
διαφορετικών συμμετεχόντων μετόχων,

β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτεύχθηκε το κατώτατο όριο του 30 %, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με την πλήρη ταυτοποίηση των 
διαφορετικών ΔΟΕΕ, ΟΕΕ και 
συμμετεχόντων μετόχων και των 
προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση 
μαζί τους, οποιουδήποτε φυσικού 
προσώπου ή νομικής οντότητας έχει 
δικαίωμα να ασκεί δικαιώματα ψήφου εκ 
μέρους τους και ενδεχομένως της 
αλυσίδας εταιρειών μέσω της οποίας  
ελέγχονται στην πραγματικότητα τα 
δικαιώματα ψήφου· 

Or. en
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Τροπολογία 1327
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτεύχθηκε το κατώτατο όριο του 30 %, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με την ταυτότητα των 
διαφορετικών συμμετεχόντων μετόχων,

β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτεύχθηκε η σημαντική ή μια ελέγχουσα 
επιρροή, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα 
των διαφορετικών συμμετεχόντων 
μετόχων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συνέπεια με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 1328
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γa)  τις προθέσεις του ΔΟΕΕ όσον αφορά 
την περαιτέρω απόκτηση δικαιωμάτων 
ψήφου, τις προθέσεις απόκτησης ελέγχου, 
το βαθμό της μόχλευσης που 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
της απόκτησης και το σχεδιαζόμενο 
επενδυτικό ορίζοντα της απόκτησης. 

Or. en
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Τροπολογία 1329
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση ουσιαστικής αλλαγής 
των δημοσιοποιούμενων πληροφοριών, ο 
ΔΟΕΕ κοινοποιεί τις αναπροσαρμοσμένες 
πληροφορίες σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 1330
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27a
Κεφαλαιακή επάρκεια σε εταιρείες 

στόχους
Για να αποφευχθεί τυχόν εκποίηση 
περιουσιακών στοιχείων, η καθαρή αξία 
περιουσιακών στοιχείων μια εταιρείας 
στόχου υπό τον έλεγχο ενός ΟΕΕ πρέπει 
να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 
καθεστώτος κεφαλαιακής επάρκειας 
σύμφωνα με τη δεύτερη οδηγία περί 
εταιρικού δικαίου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του στοιχείου (α) στο άρθρο 15, παρ. 1, της δεύτερης οδηγίας του 
Συμβουλίου 77/91/ΕΟΚ της 13ης Δεκεμβρίου 1976 περί συντονισμού των εγγυήσεων 
καθώς οι διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 4, στοιχείο (β) και του άρθρου 1, παρ. 5, της 
οδηγίας 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης 
Σεπτεμβρίου 2006, που τροποποιεί την οδηγία του Συμβουλίου 77/91ΕΟΚ, όπως 
εφαρμόζεται στις ανώνυμες εταιρείες, θα μπορούσε να αποτρέψει την εκποίηση των 
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περιουσιακών στοιχείων ως αποεπένδυση μόνο και μόνο για την εξόφληση του χρέους 
απόκτησης, ενώ θα ταυτόχρονα θα αφήνεται επαρκές περιθώριο για νόμιμες 
στρατηγικές αναδιαρθρώσεις.  

Τροπολογία 1331
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27β
Υποχρεώσεις που αφορούν επενδύσεις σε 
εταιρείες στόχους 
Παρά την εθνική νομοθεσία, για να 
αποφευχθεί η εκποίηση περιουσιακών 
στοιχείων όσον αφορά εταιρείες στόχους 
στις οποίες επενδύουν ΔΟΕΕ που 
διαχειρίζονται ΟΕΕ, κάθε ΔΟΕΕ 
διασφαλίζει τριετή περίοδο δέσμευσης 
της επένδυσης του ΟΕΕ στην εταιρεία 
στόχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί κλειστού τύπου που αποκτούν ελέγχουσα επιρροή σε εταιρεία στόχο 
πρέπει να δεσμεύουν την επένδυσή τους για περίοδο τριών ετών, ώστε να αποφύγουν 
τυχόν εκποίηση περιουσιακών στοιχείων σε αυτή την εταιρεία.

Τροπολογία 1332
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27γ
Περιορισμός μόχλευσης σε περίπτωση 
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απόκτησης ελέγχουσας επιρροής
Η μόχλευση που χρησιμοποιεί ένας ΟΕΕ 
που απέκτησε ελέγχουσα επιρροή σε μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
περιορίζεται στο λόγο του χρηματικού 
χρέους το οποίο χρησιμοποιείται για την 
απόκτηση  προς τα έσοδα προ τόκων, 
φόρων, μειώσεως της αξίας και 
αποσβέσεως.  
Αυτός ο λόγος δεν είναι μεγαλύτερος του 
4 τη στιγμή της απόκτησης της 
ελέγχουσας επιρροής.
Αυτό το χρέος που χρησιμοποιείται για 
τον υπολογισμό περιλαμβάνει ολόκληρο 
το χρέος που χρησιμοποιήθηκε από τον 
ΟΕΕ για την απόκτηση ελέγχουσας 
επιρροής, όποτε το χρέος εντοπίζεται είτε 
στην αποκτηθείσα εταιρεία είτε στον 
ΟΕΕ.
Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 49a, 49β και 49γ, 
αποσαφηνίζοντας περαιτέρω τον 
παραπάνω υπολογισμό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπερβολική μόχλευση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την αγορά εταιρειών, καθώς 
έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη τους και στην επενδυτική πολιτική.

Τροπολογία 1333
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27δ
Περιορισμός της ανεπάρκειας κεφαλαίων 
για ΟΕΕ που επενδύουν σε μη εισηγμένες 
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στο χρηματιστήριο εταιρείες
Οι ΟΕΕ που έχουν ελέγχουσα επιρροή σε 
μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
εταιρείες χρησιμοποιώντας μόχλευση δεν 
χρησιμοποιούν τα κρατηθέντα έσοδα της 
αποκτηθείσας εταιρείας προ αποκτήσεώς 
της  για την εξόφληση του χρέους 
απόκτησης. 
Οι εταιρείες που έχουν αποκτηθεί από 
ΟΕΕ με μόχλευση δεν πληρώνουν 
μερίσματα κατά τη διάρκεια των πρώτων 
δύο ετών μετά την απόκτηση, πράγμα 
που θα είχε ως συνέπεια ποσό 
κρατηθέντων εσόδων μικρότερο από το 
αντίστοιχο τη στιγμή της απόκτησης. 
Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 49a, 49β και 49γ, 
αποσαφηνίζοντας περαιτέρω τον τρόπο 
υπολογισμού του περιορισμού 
μερισμάτων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κεφάλαια της εταιρείας για την πληρωμή του χρέους 
απόκτησης.

Τροπολογία 1334
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba 
Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται
Γνωστοποίηση σε περίπτωση απόκτησης 
ελέγχουσας επιρροής σε εκδότες τίτλων ή 
μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
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εταιρείες
1. Επιπλέον του άρθρου 27, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που ένας 
ΔΟΕΕ αποκτήσει το 30% ή περισσότερο 
των δικαιωμάτων ψήφου ενός εκδότη 
τίτλων ή μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, ο εν λόγω 
ΔΟΕΕ θέτει τις πληροφορίες οι οποίες 
αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο 
εδάφιο στη διάθεση του εκδότη τίτλων, 
της μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο 
εταιρείας, των αντίστοιχων μετόχων τους 
και των εκπροσώπων των εργαζομένων ή, 
σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
εκπρόσωποι, των ίδιων των εργαζομένων.
Όσον αφορά τους εκδότες τίτλων, ο 
ΔΟΕΕ θέτει τα ακόλουθα στη διάθεση του 
ενδιαφερόμενου εκδότη τίτλων, των 
μετόχων του και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων:
α) τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις 
δημόσιες προσφορές εξαγοράς1,
β) την πολιτική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
ιδίως μεταξύ του ΔΟΕΕ και του εκδότη,
γ) την πολιτική εξωτερικής και 
εσωτερικής επικοινωνίας του εκδότη 
τίτλων, ιδίως όσον αφορά τους 
υπαλλήλους.
Όσον αφορά τις μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, ο ΔΟΕΕ θέτει τα 
ακόλουθα στη διάθεση της 
ενδιαφερόμενης μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, των μετόχων 
της και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων:
δ) την ταυτότητα του ΔΟΟΕ ο οποίος 
μεμονωμένα ή σε συμφωνία με άλλους 
ΔΟΕΕ έχει καλύψει το κατώτατο όριο του 
30%,
ε) το σχέδιο ανάπτυξης για τη μη 
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εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία,
στ) την πολιτική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
ιδίως μεταξύ του ΔΟΕΕ και της μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας,
ζ) την πολιτική εξωτερικής και 
εσωτερικής επικοινωνίας του εκδότη 
τίτλων ή της μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, ιδίως όσον 
αφορά τους υπαλλήλους.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό:
α) του λεπτομερούς περιεχομένου των 
πληροφοριών που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1,
β) του τρόπου κοινοποίησης των 
πληροφοριών.
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

Οι διατάξεις των άρθρων 26 έως 30 πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλους όσοι 
αποκτούν το σχετικό μέγεθος συμμετοχής και όχι μόνο στους ΔΟΕΕ και τις επιχειρήσεις 
στις οποίες επενδύουν. Οποιεσδήποτε ανησυχίες τυχόν εγείρονται σε σχέση με τη 
διαφάνεια, ή τα συμφέροντα των εργαζομένων και των μετόχων της επιχείρησης, 
αφορούν εξίσου τις δραστηριότητες όλων των τύπων ελεγκτών μιας εταιρείας της ΕΕ 
και όχι μόνο καταστάσεις που αφορούν τους ΔΟΕΕ. Οποιεσδήποτε υποχρεώσεις 
δημοσιοποίησης πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαίσιο μιας γενικής οδηγίας περί 
εταιρικού δικαίου με συνέπεια, αντί να φέρουν σε μειονεκτική θέση τους ΔΟΕΕ και τις 
εταιρείες στις οποίες επενδύουν.
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Τροπολογία 1335
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő 
Győri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται
Γνωστοποίηση σε περίπτωση απόκτησης 
ελέγχουσας επιρροής σε εκδότες τίτλων ή 
μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
εταιρείες
1. Επιπλέον του άρθρου 27, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που ένας 
ΔΟΕΕ αποκτήσει το 30% ή περισσότερο 
των δικαιωμάτων ψήφου ενός εκδότη 
τίτλων ή μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, ο εν λόγω 
ΔΟΕΕ θέτει τις πληροφορίες οι οποίες 
αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο 
εδάφιο στη διάθεση του εκδότη τίτλων, 
της μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο 
εταιρείας, των αντίστοιχων μετόχων τους 
και των εκπροσώπων των εργαζομένων ή, 
σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
εκπρόσωποι, των ίδιων των εργαζομένων.
Όσον αφορά τους εκδότες τίτλων, ο 
ΔΟΕΕ θέτει τα ακόλουθα στη διάθεση του 
ενδιαφερόμενου εκδότη τίτλων, των 
μετόχων του και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων:
α) τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις 
δημόσιες προσφορές εξαγοράς2,
β) την πολιτική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
ιδίως μεταξύ του ΔΟΕΕ και του εκδότη,
γ) την πολιτική εξωτερικής και 
εσωτερικής επικοινωνίας του εκδότη 
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τίτλων, ιδίως όσον αφορά τους 
υπαλλήλους.
Όσον αφορά τις μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, ο ΔΟΕΕ θέτει τα 
ακόλουθα στη διάθεση της 
ενδιαφερόμενης μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, των μετόχων 
της και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων:
δ) την ταυτότητα του ΔΟΟΕ ο οποίος 
μεμονωμένα ή σε συμφωνία με άλλους 
ΔΟΕΕ έχει καλύψει το κατώτατο όριο του 
30%,
ε) το σχέδιο ανάπτυξης για τη μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία,
στ) την πολιτική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
ιδίως μεταξύ του ΔΟΕΕ και της μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας,
ζ) την πολιτική εξωτερικής και 
εσωτερικής επικοινωνίας του εκδότη 
τίτλων ή της μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, ιδίως όσον 
αφορά τους υπαλλήλους.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό:
α) του λεπτομερούς περιεχομένου των 
πληροφοριών που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1,
β) του τρόπου κοινοποίησης των 
πληροφοριών.
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

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to 
all those acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the 
undertakings in which they invest. Any concerns there may be regarding 
transparency, or the interests of employees and stakeholders in the business, apply 
equally to the activities of all types of controller of an EU company, not just to 
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situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations should be applied 
in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Τροπολογία 1336
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται
Γνωστοποίηση σε περίπτωση απόκτησης 
ελέγχουσας επιρροής σε εκδότες τίτλων ή
μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
εταιρείες
1. Επιπλέον του άρθρου 27, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που ένας 
ΔΟΕΕ αποκτήσει το 30% ή περισσότερο 
των δικαιωμάτων ψήφου ενός εκδότη 
τίτλων ή μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, ο εν λόγω 
ΔΟΕΕ θέτει τις πληροφορίες οι οποίες 
αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο 
εδάφιο στη διάθεση του εκδότη τίτλων, 
της μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο 
εταιρείας, των αντίστοιχων μετόχων τους 
και των εκπροσώπων των εργαζομένων ή, 
σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
εκπρόσωποι, των ίδιων των εργαζομένων.
Όσον αφορά τους εκδότες τίτλων, ο 
ΔΟΕΕ θέτει τα ακόλουθα στη διάθεση του 
ενδιαφερόμενου εκδότη τίτλων, των 
μετόχων του και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων:
α) τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις 
δημόσιες προσφορές εξαγοράς3,
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β) την πολιτική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
ιδίως μεταξύ του ΔΟΕΕ και του εκδότη,
γ) την πολιτική εξωτερικής και 
εσωτερικής επικοινωνίας του εκδότη 
τίτλων, ιδίως όσον αφορά τους 
υπαλλήλους.
Όσον αφορά τις μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, ο ΔΟΕΕ θέτει τα 
ακόλουθα στη διάθεση της 
ενδιαφερόμενης μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, των μετόχων 
της και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων:
δ) την ταυτότητα του ΔΟΟΕ ο οποίος 
μεμονωμένα ή σε συμφωνία με άλλους 
ΔΟΕΕ έχει καλύψει το κατώτατο όριο του 
30%,
ε) το σχέδιο ανάπτυξης για τη μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία,
στ) την πολιτική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
ιδίως μεταξύ του ΔΟΕΕ και της μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας,
ζ) την πολιτική εξωτερικής και 
εσωτερικής επικοινωνίας του εκδότη 
τίτλων ή της μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, ιδίως όσον 
αφορά τους υπαλλήλους.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό:
α) του λεπτομερούς περιεχομένου των 
πληροφοριών που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1,
β) του τρόπου κοινοποίησης των 
πληροφοριών.
Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που επιβάλλονται σε διαχειριστές ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων δυνάμει των άρθρων 26 έως 30 της πρότασης δεν εξυπηρετούν 
το σκοπό της εποπτείας συστημικών κινδύνων. Συγκεκριμένα, αφορούν τις υποχρεώσεις 
δημοσιοποίησης που αντιμετωπίζονται ήδη σε άλλες οδηγίες της ΕΕ ή που σχεδόν δεν 
εφαρμόζονται (π.χ. η υποχρέωση δημοσιοποίησης του αναπτυξιακού σχεδίου για τη μη 
εισηγμένη εταιρεία, η οποία εγείρει σοβαρές ανησυχίες ως προς θέματα 
εμπιστευτικότητας ή/και οικονομικής κατασκοπείας). Επιπλέον, δεν αφορούν όλους 
τους παράγοντες της αγοράς οι δραστηριότητες των οποίων μπορεί να ενέχουν 
συστημικό κίνδυνο.  

Τροπολογία 1337
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται
Γνωστοποίηση σε περίπτωση απόκτησης 
ελέγχουσας επιρροής σε εκδότες τίτλων ή 
μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
εταιρείες
1. Επιπλέον του άρθρου 27, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που ένας 
ΔΟΕΕ αποκτήσει το 30% ή περισσότερο 
των δικαιωμάτων ψήφου ενός εκδότη 
τίτλων ή μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, ο εν λόγω 
ΔΟΕΕ θέτει τις πληροφορίες οι οποίες
αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο 
εδάφιο στη διάθεση του εκδότη τίτλων, 
της μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο 
εταιρείας, των αντίστοιχων μετόχων τους 
και των εκπροσώπων των εργαζομένων ή, 
σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
εκπρόσωποι, των ίδιων των εργαζομένων.
Όσον αφορά τους εκδότες τίτλων, ο 
ΔΟΕΕ θέτει τα ακόλουθα στη διάθεση του 
ενδιαφερόμενου εκδότη τίτλων, των 
μετόχων του και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων:
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α) τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις 
δημόσιες προσφορές εξαγοράς4,
β) την πολιτική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
ιδίως μεταξύ του ΔΟΕΕ και του εκδότη,
γ) την πολιτική εξωτερικής και
εσωτερικής επικοινωνίας του εκδότη 
τίτλων, ιδίως όσον αφορά τους 
υπαλλήλους.
Όσον αφορά τις μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, ο ΔΟΕΕ θέτει τα 
ακόλουθα στη διάθεση της 
ενδιαφερόμενης μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, των μετόχων 
της και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων:
δ) την ταυτότητα του ΔΟΟΕ ο οποίος 
μεμονωμένα ή σε συμφωνία με άλλους 
ΔΟΕΕ έχει καλύψει το κατώτατο όριο του 
30%,
ε) το σχέδιο ανάπτυξης για τη μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία,
στ) την πολιτική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
ιδίως μεταξύ του ΔΟΕΕ και της μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας,
ζ) την πολιτική εξωτερικής και 
εσωτερικής επικοινωνίας του εκδότη 
τίτλων ή της μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, ιδίως όσον 
αφορά τους υπαλλήλους.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό:
α) του λεπτομερούς περιεχομένου των 
πληροφοριών που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1,
β) του τρόπου κοινοποίησης των 
πληροφοριών.
Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
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οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα αποτρέψει τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
μεταξύ όσων παραγόντων της αγοράς υπόκεινται και όσων δεν υπόκεινται στην 
παρούσα οδηγία.  Ως εκ τούτου όλες οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο προκειμένου για όλες τις μορφές ιδιοκτησίας μέσω 
τροποποιήσεων στις ενωσιακές οδηγίες περί εταιρικού δικαίου. 

Τροπολογία 1338
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γνωστοποίηση σε περίπτωση απόκτησης 
ελέγχουσας επιρροής σε εκδότες τίτλων ή
μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες

Γνωστοποίηση σε περίπτωση απόκτησης 
ελέγχουσας επιρροής σε μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες

Or. en

Τροπολογία 1339
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιπλέον του άρθρου 27, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που ένας 
ΔΟΕΕ αποκτήσει το 30% ή περισσότερο 
των δικαιωμάτων ψήφου ενός εκδότη 
τίτλων ή μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, ο εν λόγω ΔΟΕΕ 
θέτει τις πληροφορίες οι οποίες 

1. Επιπλέον του άρθρου 27, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που ένας 
ΔΟΕΕ, ενεργώντας μόνος του ή σε 
συνεννόηση με άλλους ΔΟΕΕ φθάσει να 
έχει, μέσω ενός ή περισσότερων ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται,  το 30% ή περισσότερο των 
δικαιωμάτων ψήφου ενός εκδότη τίτλων ή 
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αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο 
στη διάθεση του εκδότη τίτλων, της μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας, 
των αντίστοιχων μετόχων τους και των 
εκπροσώπων των εργαζομένων ή, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, 
των ίδιων των εργαζομένων.

μιας μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο 
εταιρείας ή αλλιώς έχει ελέγχουσα 
επιρροή σε τέτοιο ΟΕΕ, ο εν λόγω ΔΟΕΕ 
κοινοποιεί  τις πληροφορίες οι οποίες 
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο στον
εκδότη τίτλων, στη μη εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο εταιρεία, στους 
αντίστοιχους μετόχους τους και στους 
εκπροσώπους των εργαζομένων ή, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, 
στους ίδιους τους εργαζομένους, στις 
αρμόδιες αρχές του ΔΟΕΕ και στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εκδότης ή η μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία.

Or. en

Τροπολογία 1340
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιπλέον του άρθρου 27, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που ένας 
ΔΟΕΕ αποκτήσει το 30% ή περισσότερο 
των δικαιωμάτων ψήφου ενός εκδότη 
τίτλων ή μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, ο εν λόγω 
ΔΟΕΕ θέτει τις πληροφορίες οι οποίες 
αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο 
εδάφιο στη διάθεση του εκδότη τίτλων,
της μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο 
εταιρείας, των αντίστοιχων μετόχων τους
και των εκπροσώπων των εργαζομένων ή, 
σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
εκπρόσωποι, των ίδιων των εργαζομένων.

Επιπλέον του άρθρου 27, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που ένας 
ΔΟΕΕ αποκτήσει ελέγχουσα επιρροή σε 
μια μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
εταιρεία, ο εν λόγω ΔΟΕΕ θέτει τις 
ακόλουθες πληροφορίες στη διάθεση της 
μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο 
εταιρείας, των μετόχων της και των 
εκπροσώπων των εργαζομένων. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να ασχολείται με εκδότες, καθώς τούτο ρυθμίζεται 
δεόντως στο πλαίσιο του εταιρικού δικαίου. Δεν πρέπει να απαιτείται από ΔΟΕΕ που 
αποκτά ελέγχουσα επιρροή να δημοσιοποιεί ευαίσθητες επιχειρησιακές πληροφορίες.

Τροπολογία 1341
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιπλέον του άρθρου 27, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που ένας 
ΔΟΕΕ αποκτήσει το 30% ή περισσότερο 
των δικαιωμάτων ψήφου ενός εκδότη 
τίτλων ή μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, ο εν λόγω
ΔΟΕΕ θέτει τις πληροφορίες οι οποίες 
αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο 
στη διάθεση του εκδότη τίτλων, της μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας, 
των αντίστοιχων μετόχων τους και των 
εκπροσώπων των εργαζομένων ή, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, 
των ίδιων των εργαζομένων.

1. Επιπλέον του άρθρου 27, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που ένας 
ΟΕΕ αποκτήσει σημαντική ή ελέγχουσα
επιρροή σε έναν εκδότη τίτλων ή μία μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία, ο 
ΔΟΕΕ του θέτει τις πληροφορίες οι οποίες 
αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο 
στη διάθεση του εκδότη τίτλων, της μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας, 
των αντίστοιχων μετόχων τους και των 
εκπροσώπων των εργαζομένων ή, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, 
των ίδιων των εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συνέπεια με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 1342
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιπλέον του άρθρου 27, τα κράτη μέλη 1. Επιπλέον του άρθρου 27, τα κράτη μέλη 



AM\807997EL.doc 125/190 PE439.134v03-00

EL

εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που ένας 
ΔΟΕΕ αποκτήσει το 30% ή περισσότερο 
των δικαιωμάτων ψήφου ενός εκδότη 
τίτλων ή μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, ο εν λόγω ΔΟΕΕ 
θέτει τις πληροφορίες οι οποίες 
αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο 
στη διάθεση του εκδότη τίτλων, της μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας, 
των αντίστοιχων μετόχων τους και των 
εκπροσώπων των εργαζομένων ή, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, 
των ίδιων των εργαζομένων.

εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που ένας 
ΔΟΕΕ αποκτήσει το 30% ή περισσότερο 
των δικαιωμάτων ψήφου μιας μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας, ο 
εν λόγω ΔΟΕΕ θέτει τις πληροφορίες οι 
οποίες αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο 
εδάφιο το συντομότερο δυνατόν στη 
διάθεση της μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, των αντίστοιχων 
μετόχων τους και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων ή, σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν εκπρόσωποι, των ίδιων των 
εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 1343
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιπλέον του άρθρου 27, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που ένας 
ΔΟΕΕ αποκτήσει το 30% ή περισσότερο 
των δικαιωμάτων ψήφου ενός εκδότη 
τίτλων ή μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, ο εν λόγω ΔΟΕΕ 
θέτει τις πληροφορίες οι οποίες 
αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο 
στη διάθεση του εκδότη τίτλων, της μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας, 
των αντίστοιχων μετόχων τους και των 
εκπροσώπων των εργαζομένων ή, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, 
των ίδιων των εργαζομένων.

1. Επιπλέον του άρθρου 27, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που ένας 
ΟΕΕ ή ΔΟΕΕ αποκτήσει το 25 % ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ενός 
εκδότη τίτλων ή μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, ο εν λόγω ΟΕΕ ή 
ΔΟΕΕ θέτει τις πληροφορίες οι οποίες 
αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο 
στη διάθεση του εκδότη τίτλων, της μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας, 
των αντίστοιχων μετόχων τους και των 
εκπροσώπων των εργαζομένων ή, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, 
των ίδιων των εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευόμενες εξαγορές έχουν συχνά σοβαρές επιπτώσεις για τις εταιρείες και τους 
εργαζομένους. Επομένως είναι σημαντικό να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
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εργαζομένων στην ενημέρωση και στη διαβούλευση.

Τροπολογία 1344
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιπλέον του άρθρου 27, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που ένας 
ΔΟΕΕ αποκτήσει το 30% ή περισσότερο 
των δικαιωμάτων ψήφου ενός εκδότη 
τίτλων ή μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, ο εν λόγω ΔΟΕΕ 
θέτει τις πληροφορίες οι οποίες 
αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο 
στη διάθεση του εκδότη τίτλων, της μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας, 
των αντίστοιχων μετόχων τους και των 
εκπροσώπων των εργαζομένων ή, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, 
των ίδιων των εργαζομένων.

1. Επιπλέον του άρθρου 27, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που ένας 
ΟΕΕ ή ΔΟΕΕ αποκτήσει το 25 % ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ενός 
εκδότη τίτλων ή μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, ο εν λόγω ΟΕΕ ή
ΔΟΕΕ θέτει τις πληροφορίες οι οποίες 
αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο 
στη διάθεση του εκδότη τίτλων, της μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας, 
των αντίστοιχων μετόχων τους και των 
εκπροσώπων των εργαζομένων ή, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, 
των ίδιων των εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευόμενες εξαγορές έχουν συχνά σοβαρές επιπτώσεις για τις εταιρείες και τους 
εργαζομένους. Επομένως είναι σημαντικό να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων στην ενημέρωση και στη διαβούλευση.

Τροπολογία 1345
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τους εκδότες τίτλων, ο 
ΔΟΕΕ θέτει τα ακόλουθα στη διάθεση 
του ενδιαφερόμενου εκδότη τίτλων, των 

διαγράφεται
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μετόχων του και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων:

Or. en

Τροπολογία 1346
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τους εκδότες τίτλων, ο 
ΔΟΕΕ θέτει τα ακόλουθα στη διάθεση 
του ενδιαφερόμενου εκδότη τίτλων, των 
μετόχων του και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων:

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να ασχολείται με εκδότες, καθώς τούτο ρυθμίζεται 
δεόντως στο πλαίσιο του εταιρικού δικαίου.

Τροπολογία 1347
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τους εκδότες τίτλων, ο 
ΔΟΕΕ θέτει τα ακόλουθα στη διάθεση 
του ενδιαφερόμενου εκδότη τίτλων, των 
μετόχων του και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων:

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, παρ. 3, 
της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις 
δημόσιες προσφορές εξαγοράς1, η 
κοινοποίηση που απαιτεί το εδάφιο 1 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 
1 OJ L 142, 304.2004, σελ .12.
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Or. en

Τροπολογία 1348
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τους εκδότες τίτλων, ο ΔΟΕΕ 
θέτει τα ακόλουθα στη διάθεση του 
ενδιαφερόμενου εκδότη τίτλων, των 
μετόχων του και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων:

Όσον αφορά τους εκδότες τίτλων, ο ΟΕΕ 
ή ο ΔΟΕΕ θέτει τα ακόλουθα στη διάθεση 
του ενδιαφερόμενου εκδότη τίτλων, των 
μετόχων του και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευόμενες εξαγορές έχουν συχνά σοβαρές επιπτώσεις για τις εταιρείες και τους 
εργαζομένους. Επομένως είναι σημαντικό να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων στην ενημέρωση και στη διαβούλευση.

Τροπολογία 1349
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τους εκδότες τίτλων, ο ΔΟΕΕ 
θέτει τα ακόλουθα στη διάθεση του 
ενδιαφερόμενου εκδότη τίτλων, των 
μετόχων του και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων:

Όσον αφορά τους εκδότες τίτλων, ο ΟΕΕ 
ή ο ΔΟΕΕ θέτει τα ακόλουθα στη διάθεση 
του ενδιαφερόμενου εκδότη τίτλων, των 
μετόχων του και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευόμενες εξαγορές έχουν συχνά σοβαρές επιπτώσεις για τις εταιρείες και τους 
εργαζομένους. Επομένως είναι σημαντικό να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
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εργαζομένων στην ενημέρωση και στη διαβούλευση.

Τροπολογία 1350
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις 
δημόσιες προσφορές εξαγοράς1,

διαγράφεται

1 ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 12.

Or. en

Τροπολογία 1351
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις 
δημόσιες προσφορές εξαγοράς1,

διαγράφεται

1 ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 12.

Or. enΑιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με τους εκδότες τίτλων διότι αυτό το 
θέμα ρυθμίζεται δεόντως στο πλαίσιο του εταιρικού δικαίου.
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Τροπολογία 1352
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις 
δημόσιες προσφορές εξαγοράς1,

α) τις προθέσεις του ΔΟΕΕ σε ότι αφορά 
τις μελλοντικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες του εκδότη τίτλων ή της 
μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο 
εταιρείας, τη διατήρηση των θέσεων 
εργασίας του προσωπικού και των 
στελεχών τους, συμπεριλαμβανομένης και 
οποιασδήποτε συγκεκριμένης αλλαγής 
στους όρους απασχόλησης, και ιδιαίτερα 
το στρατηγικό ή αναπτυξιακό σχέδιο του 
ΔΟΕΕ και τις πιθανές επιπτώσεις τους 
στην απασχόληση και τους τόπους 
διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της 
εταιρείας,

1 ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 12.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν οι ΟΕΕ συμμετέχουν ουσιαστικά στην επένδυση, η διαφάνεια απαιτεί να 
ενημερώνονται δεόντως όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει, 
συγκεκριμένα, το στρατηγικό σχέδιο του επενδυτή και τις επιπτώσεις του στην 
απασχόληση και στους τόπους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς 
και τυχόν σχεδιαζόμενες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (εφόσον, σε μοχλευμένες 
εξαγορές, τέτοιες πωλήσεις πραγματοποιούνται συνήθως ενόψει της επιστροφής του 
δανείου που έχει λάβει ο επενδυτικός φορέας για να χρηματοδοτήσει την απόκτηση της 
εταιρείας στόχου).
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Τροπολογία 1353
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο αα – (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) σχεδιαζόμενες σημαντικές πωλήσεις 
περιουσιακών στοιχείων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν οι ΟΕΕ συμμετέχουν ουσιαστικά στην επένδυση, η διαφάνεια απαιτεί να 
ενημερώνονται δεόντως όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει, 
συγκεκριμένα, τυχόν σχεδιαζόμενες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (εφόσον, σε 
μοχλευμένες εξαγορές, τέτοιες πωλήσεις πραγματοποιούνται συνήθως ενόψη της 
επιστροφής του δανείου που έχει λάβει ο επενδυτικός φορέας για να χρηματοδοτήσει 
την απόκτηση της εταιρείας στόχου).

Τροπολογία 1354
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την πολιτική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
ιδίως μεταξύ του ΔΟΕΕ και του εκδότη,

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1355
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την πολιτική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
ιδίως μεταξύ του ΔΟΕΕ και του εκδότη,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με τους εκδότες τίτλων διότι αυτό το 
θέμα ρυθμίζεται δεόντως στο πλαίσιο του εταιρικού δικαίου.

Τροπολογία 1356
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την πολιτική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
ιδίως μεταξύ του ΔΟΕΕ και του εκδότη,

β) την πολιτική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
ιδίως μεταξύ του ΟΕΕ ή του ΔΟΕΕ και 
του εκδότη,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευμένες εξαγορές (LBO) έχουν συχνά σοβαρές συνέπειες για τις εταιρείες και 
τους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, η ενημέρωση και τα δικαιώματα διαβούλευσης των 
εργαζομένων έχουν θεμελιώδη σημασία.
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Τροπολογία 1357
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την πολιτική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
ιδίως μεταξύ του ΔΟΕΕ και του εκδότη,

β) την πολιτική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
ιδίως μεταξύ του ΟΕΕ ή του ΔΟΕΕ και 
του εκδότη,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευμένες εξαγορές (LBO) έχουν συχνά σοβαρές συνέπειες για τις εταιρείες και 
τους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, η ενημέρωση και τα δικαιώματα διαβούλευσης των 
εργαζομένων έχουν θεμελιώδη σημασία.

Τροπολογία 1358
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την πολιτική εξωτερικής και 
εσωτερικής επικοινωνίας του εκδότη 
τίτλων, ιδίως όσον αφορά τους 
υπαλλήλους.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1359
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την πολιτική εξωτερικής και 
εσωτερικής επικοινωνίας του εκδότη 
τίτλων, ιδίως όσον αφορά τους 
υπαλλήλους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με τους εκδότες τίτλων διότι αυτό το 
θέμα ρυθμίζεται δεόντως στο πλαίσιο του εταιρικού δικαίου.

Τροπολογία 1360
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την πολιτική εξωτερικής και εσωτερικής 
επικοινωνίας του εκδότη τίτλων, ιδίως 
όσον αφορά τους υπαλλήλους.

γ) για ΟΕΕ που ασκούν ελέγχουσα 
επιρροή, την πολιτική εξωτερικής και 
εσωτερικής επικοινωνίας του εκδότη 
τίτλων, ιδίως όσον αφορά τους 
υπαλλήλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις πρέπει να είναι αναλογικές προς το επίπεδο του ελέγχου.
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Τροπολογία 1361
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) τις πιθανές συνέπειες για τους 
εργαζόμενους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευμένες εξαγορές (LBO) έχουν συχνά σοβαρές συνέπειες για τις εταιρείες και 
τους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, η ενημέρωση και τα δικαιώματα διαβούλευσης των 
εργαζομένων έχουν θεμελιώδη σημασία.

Τροπολογία 1362
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) τις πιθανές συνέπειες για τους 
εργαζόμενους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευμένες εξαγορές (LBO) έχουν συχνά σοβαρές συνέπειες για τις εταιρείες και 
τους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, η ενημέρωση και τα δικαιώματα διαβούλευσης των
εργαζομένων έχουν θεμελιώδη σημασία.
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Τροπολογία 1363
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, ο ΔΟΕΕ θέτει 
τα ακόλουθα στη διάθεση της 
ενδιαφερόμενης μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, των μετόχων 
της και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων:

διαγράφεται

δ) την ταυτότητα του ΔΟΟΕ ο οποίος 
μεμονωμένα ή σε συμφωνία με άλλους 
ΔΟΕΕ έχει καλύψει το κατώτατο όριο του 
30%,
ε) το σχέδιο ανάπτυξης για τη μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία,
στ) την πολιτική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
ιδίως μεταξύ του ΔΟΕΕ και της μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας,
ζ) την πολιτική εξωτερικής και 
εσωτερικής επικοινωνίας του εκδότη 
τίτλων ή της μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, ιδίως όσον 
αφορά τους υπαλλήλους.

Or. en

Τροπολογία 1364
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, ο ΔΟΕΕ θέτει 
τα ακόλουθα στη διάθεση της 

διαγράφεται
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ενδιαφερόμενης μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, των μετόχων 
της και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αλλαγές στο άρθρο 28 παράγραφος 1 εδάφιο 1.

Τροπολογία 1365
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, ο ΔΟΕΕ θέτει τα 
ακόλουθα στη διάθεση της ενδιαφερόμενης 
μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο 
εταιρείας, των μετόχων της και των 
εκπροσώπων των εργαζομένων:

Όσον αφορά τις μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, ο ΟΕΕ ή ο 
ΔΟΕΕ θέτει τα ακόλουθα στη διάθεση της 
ενδιαφερόμενης μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, των μετόχων της 
και των εκπροσώπων των εργαζομένων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευμένες εξαγορές (LBO) έχουν συχνά σοβαρές συνέπειες για τις εταιρείες και 
τους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, η ενημέρωση και τα δικαιώματα διαβούλευσης των 
εργαζομένων έχουν θεμελιώδη σημασία.

Τροπολογία 1366
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, ο ΔΟΕΕ θέτει τα 

Όσον αφορά τις μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, ο ΟΕΕ ή ο 
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ακόλουθα στη διάθεση της ενδιαφερόμενης 
μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο 
εταιρείας, των μετόχων της και των 
εκπροσώπων των εργαζομένων:

ΔΟΕΕ θέτει τα ακόλουθα στη διάθεση της 
ενδιαφερόμενης μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, των μετόχων της 
και των εκπροσώπων των εργαζομένων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευμένες εξαγορές (LBO) έχουν συχνά σοβαρές συνέπειες για τις εταιρείες και 
τους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, η ενημέρωση και τα δικαιώματα διαβούλευσης των 
εργαζομένων έχουν θεμελιώδη σημασία.

Τροπολογία 1367
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την ταυτότητα του ΔΟΟΕ ο οποίος 
μεμονωμένα ή σε συμφωνία με άλλους 
ΔΟΕΕ έχει καλύψει το κατώτατο όριο του 
30%,

δ) την ταυτότητα του ΟΕΕ ή του ΔΟΟΕ ο 
οποίος μεμονωμένα ή σε συμφωνία με 
άλλους ΔΟΕΕ έχει καλύψει το κατώτατο 
όριο του 25%,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευμένες εξαγορές (LBO) έχουν συχνά σοβαρές συνέπειες για τις εταιρείες και 
τους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, η ενημέρωση και τα δικαιώματα διαβούλευσης των 
εργαζομένων έχουν θεμελιώδη σημασία.

Τροπολογία 1368
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την ταυτότητα του ΔΟΟΕ ο οποίος 
μεμονωμένα ή σε συμφωνία με άλλους 

δ) την ταυτότητα του ΟΕΕ ή του ΔΟΟΕ ο 
οποίος μεμονωμένα ή σε συμφωνία με 
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ΔΟΕΕ έχει καλύψει το κατώτατο όριο του 
30%,

άλλους ΔΟΕΕ έχει καλύψει το κατώτατο 
όριο του 25%,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευμένες εξαγορές (LBO) έχουν συχνά σοβαρές συνέπειες για τις εταιρείες και 
τους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, η ενημέρωση και τα δικαιώματα διαβούλευσης των 
εργαζομένων έχουν θεμελιώδη σημασία.

Τροπολογία 1369
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την ταυτότητα του ΔΟΟΕ ο οποίος 
μεμονωμένα ή σε συμφωνία με άλλους 
ΔΟΕΕ έχει καλύψει το κατώτατο όριο του 
30%,

δ) την ταυτότητα του ΔΟΟΕ ο οποίος 
μεμονωμένα ή σε συμφωνία με άλλους 
ΔΟΕΕ έχει αποκτήσει σημαντική ή 
ελέγχουσα επιρροή,

Or. en

Αιτιολόγηση

Λογική συνέπεια με τις προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 1370
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την ταυτότητα του ΔΟΟΕ ο οποίος 
μεμονωμένα ή σε συμφωνία με άλλους 
ΔΟΕΕ έχει καλύψει το κατώτατο όριο του 
30%,

δ) την ταυτότητα του ΔΟΟΕ ο οποίος 
μεμονωμένα ή σε συμφωνία με άλλους 
ΔΟΕΕ έχει αποκτήσει ελέγχουσα επιρροή,

Or. en
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Αιτιολόγηση

'Η ελέγχουσα επιρρροή' πρέπει να ευθυγραμμισθεί με το εταιρικό δίκαιο.

Τροπολογία 1371
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το σχέδιο ανάπτυξης για τη μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ζωτικής σημασίας πληροφορίες επιχειρηματικού περιεχομένου που στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό και οδηγούν σε μη ίσους όρους ανταγωνισμού.

Τροπολογία 1372
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το σχέδιο ανάπτυξης για τη μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ενδεδειγμένο να απαιτείται από έναν ΔΟΕΕ που αποκτά ελέγχουσα επιρροή 
να αποκαλύπτει ευαίσθητες πληροφορίες εμπορικού περιεχομένου.



AM\807997EL.doc 141/190 PE439.134v03-00

EL

Τροπολογία 1373
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το σχέδιο ανάπτυξης για τη μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία,

ε) για έναν ΟΕΕ που ασκεί ελέγχουσα 
επιρροή και χρησιμοποιεί μόχλευση, το 
σχέδιο ανάπτυξης για τη μη εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο εταιρεία,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις πρέπει να είναι αναλογικές προς το επίπεδο του ελέγχου και τη χρήση ή 
μη μόχλευσης.

Τροπολογία 1374
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την πολιτική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
ιδίως μεταξύ του ΔΟΕΕ και της μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας,

στ) την πολιτική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
ιδίως μεταξύ του ΟΕΕ ή του ΔΟΕΕ και 
της μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο 
εταιρείας,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευμένες εξαγορές (LBO) έχουν συχνά σοβαρές συνέπειες για τις εταιρείες και 
τους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, η ενημέρωση και τα δικαιώματα διαβούλευσης των 
εργαζομένων έχουν θεμελιώδη σημασία.
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Τροπολογία 1375
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την πολιτική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
ιδίως μεταξύ του ΔΟΕΕ και της μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας,

στ) την πολιτική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
ιδίως μεταξύ του ΟΕΕ ή του ΔΟΕΕ και 
της μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο 
εταιρείας,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευμένες εξαγορές (LBO) έχουν συχνά σοβαρές συνέπειες για τις εταιρείες και 
τους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, η ενημέρωση και τα δικαιώματα διαβούλευσης των 
εργαζομένων έχουν θεμελιώδη σημασία.

Τροπολογία 1376
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την πολιτική εξωτερικής και 
εσωτερικής επικοινωνίας του εκδότη 
τίτλων ή της μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, ιδίως όσον 
αφορά τους υπαλλήλους.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1377
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την πολιτική εξωτερικής και εσωτερικής 
επικοινωνίας του εκδότη τίτλων ή της μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας, 
ιδίως όσον αφορά τους υπαλλήλους. 

ζ) για έναν ΟΕΕ που ασκεί ελέγχουσα 
επιρροή και χρησιμοποιεί μόχλευση, την 
πολιτική εξωτερικής και εσωτερικής 
επικοινωνίας του εκδότη τίτλων ή της μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας, 
ιδίως όσον αφορά τους υπαλλήλους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις πρέπει να είναι αναλογικές προς το επίπεδο του ελέγχου και τη χρήση ή 
μη μόχλευσης.

Τροπολογία 1378
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) τις πιθανές συνέπειες για τους 
υπαλλήλους θεμάτων που έχουν σχέση με 
τη στρατηγική της εταιρείας και την 
πολιτική απασχόλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευμένες εξαγορές (LBO) έχουν συχνά σοβαρές συνέπειες για τις εταιρείες και 
τους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, η ενημέρωση και τα δικαιώματα διαβούλευσης των 
εργαζομένων έχουν θεμελιώδη σημασία.
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Τροπολογία 1379
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) τις πιθανές συνέπειες για τους 
υπαλλήλους θεμάτων που έχουν σχέση με 
τη στρατηγική της εταιρείας και την 
πολιτική απασχόλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευμένες εξαγορές (LBO) έχουν συχνά σοβαρές συνέπειες για τις εταιρείες και 
τους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, η ενημέρωση και τα δικαιώματα διαβούλευσης των 
εργαζομένων έχουν θεμελιώδη σημασία.

Τροπολογία 1380
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η ενημέρωση των εκπροσώπων των 
εργαζομένων ή των εργαζομένων 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 υπόκειται 
στην οδηγία του Συμβουλίου 2001/23/ΕΚ 
της 12ης Μαρτίου 2001 περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 
περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων ή τμημάτων 
εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων 1.
1 ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 16.

Or. en
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Τροπολογία 1381
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό: διαγράφεται

α) του λεπτομερούς περιεχομένου των 
πληροφοριών που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1,
β) του τρόπου κοινοποίησης των 
πληροφοριών.
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

Τροπολογία 1382
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
για τον καθορισμό: 2. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να 

καθορίζει, μέσω πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα άρθρα 
49a, 49β και 49γ, μέτρα για τον 
καθορισμό:

α) του λεπτομερούς περιεχομένου των 
πληροφοριών που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1,

α) του λεπτομερούς περιεχομένου των 
πληροφοριών που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1,

β) του τρόπου κοινοποίησης των 
πληροφοριών.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν το παρόν άρθρο διατηρηθεί, αυτή είναι η κατάλληλη διατύπωση σύμφωνα με τις νέες 
διαδικασίες "επιτροπολογίας".

Τροπολογία 1383
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) του λεπτομερούς περιεχομένου των 
πληροφοριών που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1,

α) του λεπτομερούς περιεχομένου των 
πληροφοριών που προβλέπονται σε αυτό 
το άρθρο,

Or. en

Τροπολογία 1384
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση που ένας ΟΕΕ ή ένας 
ΔΟΕΕ έχει φθάσει στο σημείο να μπορεί 
να ασκεί ελεγκτικά δικαιώματα, η 
εταιρεία στόχος ενημερώνει τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων της ή, αν 
δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, τους ίδιους 
τους εργαζόμενους, λεπτομερώς και 
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εγκαίρως σχετικά με την εξαγορά, 
υποβάλλοντας δεόντως όλα τα σχετικά 
έγγραφα τεκμηρίωσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 5 της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ, αν και στο βαθμό που δεν 
τίθεται σε κίνδυνο η άσκηση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευμένες εξαγορές (LBO) έχουν συχνά σοβαρές συνέπειες για τις εταιρείες και 
τους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, η ενημέρωση και τα δικαιώματα διαβούλευσης των 
εργαζομένων έχουν θεμελιώδη σημασία.

Τροπολογία 1385
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28a
Γνωστοποίηση
1. Εντός 20 εργασίμων ημερών ο ΔΟΕΕ 
κοινοποιεί στην εταιρεία στόχο τα εξής:
α) τους στόχους που επιδιώκονται με την 
εξαγορά·
β) το προερχόμενο κεφάλαιο για την 
εξαγορά. 
Η κοινοποίηση καθίσταται δημόσια από 
την εταιρεία στόχο.
2. Η εταιρεία στόχος ενημερώνει, χωρίς 
καθυστέρηση, τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων της ή, αν δεν υπάρχουν 
εκπρόσωποι, τους ίδιους τους 
εργαζόμενους σχετικά με τις διατάξεις 
στην παράγραφο 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι μοχλευμένες εξαγορές (LBO) έχουν συχνά σοβαρές συνέπειες για τις εταιρείες και 
τους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, η ενημέρωση και τα δικαιώματα διαβούλευσης των 
εργαζομένων έχουν θεμελιώδη σημασία.

Τροπολογία 1386
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Article 28a
Γνωστοποίηση
1. Εντός 20 εργασίμων ημερών ο ΔΟΕΕ 
κοινοποιεί στην εταιρεία στόχο τα εξής:
α) τους στόχους που επιδιώκονται με την 
εξαγορά·
β) το προερχόμενο κεφάλαιο για την 
εξαγορά. 
Η κοινοποίηση καθίσταται δημόσια από 
την εταιρεία στόχο.
2. Η εταιρεία στόχος ενημερώνει, χωρίς 
καθυστέρηση, τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων της ή, αν δεν υπάρχουν 
εκπρόσωποι, τους ίδιους τους 
εργαζόμενους σχετικά με τις διατάξεις 
στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευμένες εξαγορές (LBO) έχουν συχνά σοβαρές συνέπειες για τις εταιρείες και 
τους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, η ενημέρωση και τα δικαιώματα διαβούλευσης των 
εργαζομένων έχουν θεμελιώδη σημασία.
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Τροπολογία 1387
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28β
Κυρώσεις
1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι 
οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνεται 
από τον ΔΟΕΕ/ή την εταιρεία στόχο και 
που παραβιάζει σοβαρά τις απαιτήσεις 
ενημέρωσης και γνωστοποίησης που 
αναφέρονται στα άρθρα 27, 28 και 28a 
δεν θα επιφέρει καμμία νομική συνέπεια. 
Η μη ύπαρξη νομικών συνεπειών θα 
εξακολουθήσει εφόσον ο ΔΟΕΕ και/ή η 
εταιρεία στόχος δεν εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις της ή, εάν αυτό δεν είναι 
πλέον δυνατόν, δεν έχει γίνει η ανάλογη 
αποκατάσταση σύμφωνα με τους τρόπους 
και τις διαδικασίες που ορίζονται από τα 
κράτη μέλη.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
οι σοβαρές παραβιάσεις περιλαμβάνουν 
ιδίως:
α) την ολική απουσία ενημέρωσης των 
εκπροσώπων των εργαζομένων πριν από 
τη λήψη της απόφασης· και
β) την απόκρυψη σημαντικών 
πληροφοριών ή παροχή εσφαλμένων 
πληροφοριών εφόσον με τον τρόπο αυτό 
στερούνται της άσκησης του δικαίωμά 
τους στην πληροφόρηση .

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πείρα δείχνει ότι πολλές μεγάλες εταιρείες προτιμούν μάλλον να πληρώσουν 
πρόστιμο παρά να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις σχετικά με την ενημέρωση.
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Τροπολογία 1388
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28β
Κυρώσεις
1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι 
οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνεται 
από τον ΔΟΕΕ/ή την εταιρεία στόχο και 
που παραβιάζει σοβαρά τις απαιτήσεις 
ενημέρωσης και γνωστοποίησης που 
αναφέρονται στα άρθρα 27, 28 και 28a 
δεν θα επιφέρει καμμία νομική συνέπεια. 
Η μη ύπαρξη νομικών συνεπειών θα 
εξακολουθήσει εφόσον ο ΔΟΕΕ και/ή η 
εταιρεία στόχος δεν εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις της ή, εάν αυτό δεν είναι 
πλέον δυνατόν, δεν έχει γίνει η ανάλογη 
αποκατάσταση σύμφωνα με τους τρόπους 
και τις διαδικασίες που ορίζονται από τα 
κράτη μέλη.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
οι σοβαρές παραβιάσεις περιλαμβάνουν 
ιδίως:
α) την ολική απουσία ενημέρωσης των 
εκπροσώπων των εργαζομένων πριν από 
τη λήψη της απόφασης· ή
β) την απόκρυψη σημαντικών 
πληροφοριών ή παροχή εσφαλμένων 
πληροφοριών εφόσον με τον τρόπο αυτό 
στερούνται της άσκησης του δικαίωμά 
τους στην πληροφόρηση .

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πείρα δείχνει ότι πολλές μεγάλες εταιρείες προτιμούν μάλλον να πληρώσουν 
πρόστιμο παρά να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις σχετικά με την ενημέρωση.
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Τροπολογία 1389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba 
Bidegaín

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 διαγράφεται
Ειδικές διατάξεις σχετικά με την ετήσια 
έκθεση των ΟΕΕ που ασκούν ελέγχουσα 
επιρροή σε εκδότες τίτλων ή μη 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ περιλαμβάνουν στην ετήσια 
έκθεση, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 
19 για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζονται, τις 
επιπρόσθετες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.

2. Η ετήσια έκθεση ΟΕΕ περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες επιπρόσθετες πληροφορίες για 
κάθε εκδότη τίτλων και για κάθε μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
στον/στην οποίο/-α έχει επενδύσει ο ΟΕΕ:

α) όσον αφορά τις λειτουργικές και 
χρηματοπιστωτικές εξελίξεις, 
παρουσίαση εισοδημάτων και κερδών 
ανά τομέα δραστηριοτήτων, κατάσταση 
της προόδου των δραστηριοτήτων και 
των οικονομικών υποθέσεων της 
εταιρείας, εκτίμηση της αναμενόμενης 
προόδου δραστηριοτήτων και 
οικονομικών υποθέσεων, έκθεση σχετικά 
με τα σημαντικά γεγονότα του 
οικονομικού έτους,

β) όσον αφορά τους χρηματοπιστωτικούς 
και άλλους κινδύνους, τουλάχιστον τους 
χρηματοπιστωτικούς κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με τη διάρθρωση του 
κεφαλαίου,
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γ) όσον αφορά τα εργασιακά θέματα, τον 
κύκλο εργασιών, τις καταγγελίες και τις 
προσλήψεις,

δ) κατάσταση σημαντικών πωλήσεων 
περιουσιακών στοιχείων.
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Επιπλέον, η ετήσια έκθεση ΟΕΕ περιέχει, 
για κάθε εκδότη στον οποίο έχει 
αποκτήσει ελέγχουσα επιρροή, τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 46α παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
της τετάρτης οδηγίας 78/660/EOK του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, 
βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 
περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των 
ετησίων λογαριασμών εταιρειών 
ορισμένων μορφώ1ν και επισκόπηση της 
διάρθρωσης του κεφαλαίου, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και δ) της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ.

Στην έκθεση ΟΕΕ παρέχεται για κάθε μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
στην οποία ο ΟΕΕ έχει αποκτήσει 
ελέγχουσα επιρροή επισκόπηση των 
ρυθμίσεων διαχείρισης και των 
πληροφοριών που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 στοιχεία β), γ) και ε) έως η) της 
δεύτερης οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1976, 
περί συντονισμού των εγγυήσεων που 
απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους 
των εταιρειών, κατά την έννοια του 
άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της 
συνθήκης, για την προστασία των 
συμφερόντων των εταίρων και των 
τρίτων με σκοπό να καταστούν οι 
εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά 
τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και 
τη διατήρηση και τις μεταβολές του 
κεφαλαίου της2.

3. Ο ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται και για τον οποίο υπόκειται 
στις διατάξεις του παρόντος τμήματος, 
παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στην ανωτέρω παράγραφο 2 σε όλους 
τους εκπροσώπους των εργαζομένων της 
σχετικής εταιρείας, η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 26 παράγραφος 1, εντός του 

                                               
1 ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11.
2 ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 1.
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χρονικού διαστήματος που προβλέπεται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό του 
λεπτομερούς περιεχομένου των 
πληροφοριών που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

The provisions of Art. 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Any disclosure obligations should be 
applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Τροπολογία 1390
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 διαγράφεται
Ειδικές διατάξεις σχετικά με την ετήσια 
έκθεση των ΟΕΕ που ασκούν ελέγχουσα 
επιρροή σε εκδότες τίτλων ή μη 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ περιλαμβάνουν στην ετήσια 
έκθεση, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 
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19 για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζονται, τις 
επιπρόσθετες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.

2. Η ετήσια έκθεση ΟΕΕ περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες επιπρόσθετες πληροφορίες για 
κάθε εκδότη τίτλων και για κάθε μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
στον/στην οποίο/-α έχει επενδύσει ο ΟΕΕ:

α) όσον αφορά τις λειτουργικές και 
χρηματοπιστωτικές εξελίξεις, 
παρουσίαση εισοδημάτων και κερδών 
ανά τομέα δραστηριοτήτων, κατάσταση 
της προόδου των δραστηριοτήτων και 
των οικονομικών υποθέσεων της 
εταιρείας, εκτίμηση της αναμενόμενης 
προόδου δραστηριοτήτων και 
οικονομικών υποθέσεων, έκθεση σχετικά 
με τα σημαντικά γεγονότα του 
οικονομικού έτους,

β) όσον αφορά τους χρηματοπιστωτικούς 
και άλλους κινδύνους, τουλάχιστον τους 
χρηματοπιστωτικούς κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με τη διάρθρωση του 
κεφαλαίου,

γ) όσον αφορά τα εργασιακά θέματα, τον 
κύκλο εργασιών, τις καταγγελίες και τις 
προσλήψεις,

δ) κατάσταση σημαντικών πωλήσεων 
περιουσιακών στοιχείων.

Επιπλέον, η ετήσια έκθεση ΟΕΕ περιέχει, 
για κάθε εκδότη στον οποίο έχει 
αποκτήσει ελέγχουσα επιρροή, τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 46α παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
της τετάρτης οδηγίας 78/660/EOK του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, 
βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 
περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των 
ετησίων λογαριασμών εταιρειών 
ορισμένων μορφών1 και επισκόπηση της 
                                               
1 ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11.
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διάρθρωσης του κεφαλαίου, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και δ) της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ.

Στην έκθεση ΟΕΕ παρέχεται για κάθε μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
στην οποία ο ΟΕΕ έχει αποκτήσει 
ελέγχουσα επιρροή επισκόπηση των 
ρυθμίσεων διαχείρισης και των 
πληροφοριών που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 στοιχεία β), γ) και ε) έως η) της 
δεύτερης οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1976, 
περί συντονισμού των εγγυήσεων που 
απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους 
των εταιρειών, κατά την έννοια του 
άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της 
συνθήκης, για την προστασία των 
συμφερόντων των εταίρων και των 
τρίτων με σκοπό να καταστούν οι 
εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά 
τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και 
τη διατήρηση και τις μεταβολές του 
κεφαλαίου της1.

3. Ο ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται και για τον οποίο υπόκειται 
στις διατάξεις του παρόντος τμήματος, 
παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στην ανωτέρω παράγραφο 2 σε όλους 
τους εκπροσώπους των εργαζομένων της 
σχετικής εταιρείας, η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 26 παράγραφος 1, εντός του 
χρονικού διαστήματος που προβλέπεται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό του 
λεπτομερούς περιεχομένου των 
πληροφοριών που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
                                               
1 ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 1.
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θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Τροπολογία 1391
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 διαγράφεται
Ειδικές διατάξεις σχετικά με την ετήσια 
έκθεση των ΟΕΕ που ασκούν ελέγχουσα 
επιρροή σε εκδότες τίτλων ή μη 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ περιλαμβάνουν στην ετήσια 
έκθεση, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 
19 για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζονται, τις 
επιπρόσθετες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.

2. Η ετήσια έκθεση ΟΕΕ περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες επιπρόσθετες πληροφορίες για 
κάθε εκδότη τίτλων και για κάθε μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
στον/στην οποίο/-α έχει επενδύσει ο ΟΕΕ:

α) όσον αφορά τις λειτουργικές και 
χρηματοπιστωτικές εξελίξεις, 
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παρουσίαση εισοδημάτων και κερδών 
ανά τομέα δραστηριοτήτων, κατάσταση 
της προόδου των δραστηριοτήτων και 
των οικονομικών υποθέσεων της 
εταιρείας, εκτίμηση της αναμενόμενης 
προόδου δραστηριοτήτων και 
οικονομικών υποθέσεων, έκθεση σχετικά 
με τα σημαντικά γεγονότα του 
οικονομικού έτους,

β) όσον αφορά τους χρηματοπιστωτικούς 
και άλλους κινδύνους, τουλάχιστον τους 
χρηματοπιστωτικούς κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με τη διάρθρωση του 
κεφαλαίου,

γ) όσον αφορά τα εργασιακά θέματα, τον 
κύκλο εργασιών, τις καταγγελίες και τις 
προσλήψεις,

δ) κατάσταση σημαντικών πωλήσεων 
περιουσιακών στοιχείων.

Επιπλέον, η ετήσια έκθεση ΟΕΕ περιέχει, 
για κάθε εκδότη στον οποίο έχει 
αποκτήσει ελέγχουσα επιρροή, τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 46α παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
της τετάρτης οδηγίας 78/660/EOK του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, 
βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 
περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των 
ετησίων λογαριασμών εταιρειών 
ορισμένων μορφών1 και επισκόπηση της 
διάρθρωσης του κεφαλαίου, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και δ) της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ.

Στην έκθεση ΟΕΕ παρέχεται για κάθε μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
στην οποία ο ΟΕΕ έχει αποκτήσει 
ελέγχουσα επιρροή επισκόπηση των 
ρυθμίσεων διαχείρισης και των 
πληροφοριών που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 στοιχεία β), γ) και ε) έως η) της 
δεύτερης οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του 
                                               
1 ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11.
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Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1976, 
περί συντονισμού των εγγυήσεων που 
απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους 
των εταιρειών, κατά την έννοια του 
άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της 
συνθήκης, για την προστασία των 
συμφερόντων των εταίρων και των 
τρίτων με σκοπό να καταστούν οι 
εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά 
τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και 
τη διατήρηση και τις μεταβολές του 
κεφαλαίου της1.

3. Ο ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται και για τον οποίο υπόκειται 
στις διατάξεις του παρόντος τμήματος, 
παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στην ανωτέρω παράγραφο 2 σε όλους 
τους εκπροσώπους των εργαζομένων της 
σχετικής εταιρείας, η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 26 παράγραφος 1, εντός του 
χρονικού διαστήματος που προβλέπεται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό του 
λεπτομερούς περιεχομένου των 
πληροφοριών που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο μία συνολική προσέγγιση θα παρεμποδίσει τη στρέβλωση του ανταγωνισμού της αγοράς 
μεταξύ φορέων που εντάσσονται σε νομοθετικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας 
και εκείνων που δεν εντάσσονται. Κατά συνέπεια, οιαδήποτε υποχρέωση γνωστοποίησης θα 
πρέπει να τυγχάνει της ίδιας μεταχείρισης που ισχύει για όλες τις μορφές ατομικής ιδιοκτησίας 

                                                                                                                                                  
1 ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 1.
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μέσω μεταβολών στις οδηγίες της ΕΕ για το εταιρικό δίκαιο.

Τροπολογία 1392
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 διαγράφεται
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Ειδικές διατάξεις σχετικά με την ετήσια 
έκθεση των ΟΕΕ που ασκούν ελέγχουσα 
επιρροή σε εκδότες τίτλων ή μη 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ περιλαμβάνουν στην ετήσια 
έκθεση, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 
19 για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζονται, τις 
επιπρόσθετες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.
2. Η ετήσια έκθεση ΟΕΕ περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες επιπρόσθετες πληροφορίες για 
κάθε εκδότη τίτλων και για κάθε μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
στον/στην οποίο/-α έχει επενδύσει ο ΟΕΕ:
α) όσον αφορά τις λειτουργικές και 
χρηματοπιστωτικές εξελίξεις, 
παρουσίαση εισοδημάτων και κερδών 
ανά τομέα δραστηριοτήτων, κατάσταση 
της προόδου των δραστηριοτήτων και 
των οικονομικών υποθέσεων της 
εταιρείας, εκτίμηση της αναμενόμενης 
προόδου δραστηριοτήτων και 
οικονομικών υποθέσεων, έκθεση σχετικά 
με τα σημαντικά γεγονότα του 
οικονομικού έτους,
β) όσον αφορά τους χρηματοπιστωτικούς 
και άλλους κινδύνους, τουλάχιστον τους 
χρηματοπιστωτικούς κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με τη διάρθρωση του 
κεφαλαίου,
γ) όσον αφορά τα εργασιακά θέματα, τον 
κύκλο εργασιών, τις καταγγελίες και τις 
προσλήψεις,
δ) κατάσταση σημαντικών πωλήσεων 
περιουσιακών στοιχείων.
Επιπλέον, η ετήσια έκθεση ΟΕΕ περιέχει, 
για κάθε εκδότη στον οποίο έχει 
αποκτήσει ελέγχουσα επιρροή, τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 46α παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
της τετάρτης οδηγίας 78/660/EOK του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, 
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βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 
περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των 
ετησίων λογαριασμών εταιρειών 
ορισμένων μορφών1 και επισκόπηση της 
διάρθρωσης του κεφαλαίου, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και δ) της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ.
Στην έκθεση ΟΕΕ παρέχεται για κάθε μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
στην οποία ο ΟΕΕ έχει αποκτήσει 
ελέγχουσα επιρροή επισκόπηση των 
ρυθμίσεων διαχείρισης και των 
πληροφοριών που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 στοιχεία β), γ) και ε) έως η) της 
δεύτερης οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1976, 
περί συντονισμού των εγγυήσεων που 
απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους 
των εταιρειών, κατά την έννοια του 
άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της 
συνθήκης, για την προστασία των 
συμφερόντων των εταίρων και των 
τρίτων με σκοπό να καταστούν οι 
εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά 
τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και 
τη διατήρηση και τις μεταβολές του 
κεφαλαίου της2.
3. Ο ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται και για τον οποίο υπόκειται 
στις διατάξεις του παρόντος τμήματος, 
παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στην ανωτέρω παράγραφο 2 σε όλους 
τους εκπροσώπους των εργαζομένων της 
σχετικής εταιρείας, η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 26 παράγραφος 1, εντός του 
χρονικού διαστήματος που προβλέπεται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 1.
4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό του 
λεπτομερούς περιεχομένου των 
πληροφοριών που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

                                               
1 ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11.
2 ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 1.
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Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης που επιβάλλονται στους διαχειριστές ιδιωτικών μετοχικών 
κεφαλαίων σύμφωνα με τα άρθρα 26 έως 30 της πρότασης δεν είναι ούτε σχετικές ούτε 
ενδεδειγμένες για το σκοπό της εποπτείας συστημικών κινδύνων. Βεβαίως, έχουν σχέση με τις 
υποχρεώσεις γνωστοποίσης που περιλαμβάνονται ήδη σε άλλες ενωσιακές οδηγίες ή που είναι 
πάρα πολύ δύσκολα εφαρμόσιμες (για παράδειγμα, η υποχρέωση γνωστοποίησης του 
αναπτυξιακού σχεδίου για τη μη εισηγμένη εταιρεία, πράγμα που δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες 
σε ότι αφορά στην εμπιστευτικότητα και/ή την οικονομική ενημέρωση). Επιπλέον, δεν έχουν 
εφαρμογή σε όλους εκείνους των οποίων οι δραστηριότητες στην αγορά συνεπάγεται 
ενδεχομένως συστημικό κίνδυνο.

Τροπολογία 1393
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικές διατάξεις σχετικά με την ετήσια 
έκθεση των ΟΕΕ που ασκούν ελέγχουσα 
επιρροή σε εκδότες τίτλων ή μη 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες

Ειδικές διατάξεις σχετικά με την ετήσια 
έκθεση των ΟΕΕ που ασκούν ελέγχουσα 
επιρροή σε μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες

Or. en
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Τροπολογία 1394
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ περιλαμβάνουν στην ετήσια 
έκθεση, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 19 
για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζονται, τις 
επιπρόσθετες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ΟΕΕ και οι ΔΟΕΕ , για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται, περιλαμβάνουν στην 
ετήσια έκθεση, η οποία προβλέπεται στο 
άρθρο 19, τις επιπρόσθετες πληροφορίες 
που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 1395
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ περιλαμβάνουν στην ετήσια 
έκθεση, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 19 
για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζονται, τις 
επιπρόσθετες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ΟΕΕ και οι ΔΟΕΕ , για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται, περιλαμβάνουν στην 
ετήσια έκθεση, η οποία προβλέπεται στο 
άρθρο 19, τις επιπρόσθετες πληροφορίες 
που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μία ενεργά διαχειριζόμενη εταιρεία χαρτοφυλακίου ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων, η οποία 
επενδύει και αποεπενδύει με ταχύ ρυθμό, συνεπάγεται περισσότερους κινδύνους για τους 
εργαζόμενους.
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Τροπολογία 1396
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ετήσια έκθεση ΟΕΕ περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες επιπρόσθετες πληροφορίες για 
κάθε εκδότη τίτλων και για κάθε μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
στον/στην οποίο/-α έχει επενδύσει ο ΟΕΕ:

2. Η ετήσια έκθεση ΟΕΕ περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες επιπρόσθετες πληροφορίες για 
κάθε εκδότη τίτλων και για κάθε μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
στον/στην οποίο/-α ο ΟΕΕ ασκεί 
ελέγχουσα επιρροή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις πρέπει να είναι αναλογικές προς το επίπεδο του ελέγχου.

Τροπολογία 1397
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ετήσια έκθεση ΟΕΕ περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες επιπρόσθετες πληροφορίες για 
κάθε εκδότη τίτλων και για κάθε μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
στον/στην οποίο/-α έχει επενδύσει ο ΟΕΕ:

2. Η ετήσια έκθεση ΟΕΕ περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες επιπρόσθετες πληροφορίες για 
κάθε εκδότη τίτλων και για κάθε μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
στον/στην οποίο/-α ένας ΔΟΕΕ ασκεί 
ελέγχουσα επιρροή με την έννοια του 
άρθρου28: 

Or. en
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Τροπολογία 1398
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ετήσια έκθεση ΟΕΕ περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες επιπρόσθετες πληροφορίες για 
κάθε εκδότη τίτλων και για κάθε μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
στον/στην οποίο/-α έχει επενδύσει ο ΟΕΕ:

2. Η ετήσια έκθεση ΟΕΕ περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες επιπρόσθετες πληροφορίες για 
κάθε μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
εταιρεία στον/στην οποίο/-α έχει 
αποκτήσει ελέγχουσα επιρροή ο ΟΕΕ:

Or. en

Τροπολογία 1399
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όσον αφορά τις λειτουργικές και
χρηματοπιστωτικές εξελίξεις, παρουσίαση 
εισοδημάτων και κερδών ανά τομέα 
δραστηριοτήτων, κατάσταση της προόδου 
των δραστηριοτήτων και των οικονομικών 
υποθέσεων της εταιρείας, εκτίμηση της 
αναμενόμενης προόδου δραστηριοτήτων 
και οικονομικών υποθέσεων, έκθεση 
σχετικά με τα σημαντικά γεγονότα του 
οικονομικού έτους,

α) όσον αφορά τις λειτουργικές και 
χρηματοπιστωτικές εξελίξεις, παρουσίαση 
εισοδημάτων και κερδών ανά τομέα 
δραστηριοτήτων, κατάσταση της προόδου 
των δραστηριοτήτων και των οικονομικών 
υποθέσεων της εταιρείας, εκτίμηση της 
αναμενόμενης προόδου δραστηριοτήτων 
και οικονομικών υποθέσεων, έκθεση 
σχετικά με τα σημαντικά γεγονότα του 
οικονομικού έτους, προσπάθειες στον 
τομέα έρευνας και ανάπτυξης,

Or. en
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Τροπολογία 1400
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όσον αφορά τις λειτουργικές και 
χρηματοπιστωτικές εξελίξεις, παρουσίαση 
εισοδημάτων και κερδών ανά τομέα 
δραστηριοτήτων, κατάσταση της προόδου 
των δραστηριοτήτων και των οικονομικών 
υποθέσεων της εταιρείας, εκτίμηση της 
αναμενόμενης προόδου δραστηριοτήτων 
και οικονομικών υποθέσεων, έκθεση 
σχετικά με τα σημαντικά γεγονότα του 
οικονομικού έτους,

α) όσον αφορά τις λειτουργικές και 
χρηματοπιστωτικές εξελίξεις, παρουσίαση 
εισοδημάτων και κερδών ανά τομέα 
δραστηριοτήτων, κατάσταση της προόδου 
των δραστηριοτήτων και των οικονομικών 
υποθέσεων της εταιρείας, έκθεση σχετικά 
με τα σημαντικά γεγονότα του 
οικονομικού έτους,

Or. en

Τροπολογία 1401
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όσον αφορά τις λειτουργικές και 
χρηματοπιστωτικές εξελίξεις, παρουσίαση 
εισοδημάτων και κερδών ανά τομέα 
δραστηριοτήτων, κατάσταση της προόδου 
των δραστηριοτήτων και των οικονομικών 
υποθέσεων της εταιρείας, εκτίμηση της 
αναμενόμενης προόδου δραστηριοτήτων 
και οικονομικών υποθέσεων, έκθεση 
σχετικά με τα σημαντικά γεγονότα του 
οικονομικού έτους,

α) όσον αφορά τις λειτουργικές και 
χρηματοπιστωτικές εξελίξεις, διάρθρωση 
του κεφαλαίου, δαπάνες κεφαλαίου και 
δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη,
παρουσίαση εισοδημάτων και κερδών ανά 
τομέα δραστηριοτήτων, κατάσταση της 
προόδου των δραστηριοτήτων και των 
οικονομικών υποθέσεων της εταιρείας, 
εκτίμηση της αναμενόμενης προόδου 
δραστηριοτήτων και οικονομικών 
υποθέσεων, έκθεση σχετικά με τα 
σημαντικά γεγονότα του οικονομικού 
έτους,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά για την αξιολόγηση του αποτελέσματος ελέγχου από τον ΟΕΕ.

Τροπολογία 1402
Wolf Klinz 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όσον αφορά τους χρηματοπιστωτικούς 
και άλλους κινδύνους, τουλάχιστον τους 
χρηματοπιστωτικούς κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με τη διάρθρωση του 
κεφαλαίου,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1403
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) όσον αφορά τα εργασιακά θέματα, τον 
κύκλο εργασιών, τις καταγγελίες και τις 
προσλήψεις.

γ) όσον αφορά τα εργασιακά θέματα, τον 
κύκλο εργασιών, τις καταγγελίες και τις 
προσλήψεις, τη μισθολογική πολιτική και 
άλλους όρους της απασχόλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να υπάρχει σαφής εικόνα για την πρακτική του ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου 
σχετικά με ορισμένο αριθμό θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων της προσπάθειας για έρευνα και 
ανάπτυξη, της απασχόλησης, των όρων απασχόλησης, της πώλησης περιουσιακών στοιχείων, 
του περιβάλλοντος, της χρηματοδότησης αγορών, της διαχείρισης μισθολογικού πακέτου, των 
τιμών αγοράς και εκ νέου πώλησης, καθώς και τόπων άσκησης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Μερικές φορές, οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται από τον συγκεκριμένο 
τομέα σε εθελοντική βάση, αλλά η εν λόγω πληροφόρηση δεν είναι ούτε συνεπής ούτε πλήρης 
ούτε αξιόπιστη.
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Τροπολογία 1404
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατάσταση σημαντικών πωλήσεων 
περιουσιακών στοιχείων.

δ) κατάσταση πραγματοποιηθεισών, 
τρεχουσών ή σχεδιαζόμενων πωλήσεων 
περιουσιακών στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 1405
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατάσταση σημαντικών πωλήσεων 
περιουσιακών στοιχείων.

δ) κατάσταση σημαντικών πωλήσεων 
περιουσιακών στοιχείων και του ετήσιου 
κύκλου εργασιών των περιουσιακών 
στοιχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μία ενεργά διαχειριζόμενη εταιρεία χαρτοφυλακίου ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων, η οποία 
επενδύει και αποεπενδύει με ταχύ ρυθμό, συνεπάγεται περισσότερους κινδύνους για τους 
εργαζόμενους.



AM\807997EL.doc 170/190 PE439.134v03-00

EL

Τροπολογία 1406
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατάσταση σημαντικών πωλήσεων 
περιουσιακών στοιχείων.

δ) κατάσταση σημαντικών πωλήσεων 
περιουσιακών στοιχείων και του ετήσιου 
κύκλου εργασιών των περιουσιακών 
στοιχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μία ενεργά διαχειριζόμενη εταιρεία χαρτοφυλακίου ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων, η οποία 
επενδύει και αποεπενδύει με ταχύ ρυθμό, συνεπάγεται περισσότερους κινδύνους για τους 
εργαζόμενους.

Τροπολογία 1407
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) την περιβαλλοντική πολιτική, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για εταιρείες που ελέγχονται από ΔΟΕΕ.
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Τροπολογία 1408
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, 
σχέδιο για επαχρηματοδότηση μετά την 
εξαγορά,

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για εταιρείες που ελέγχονται από ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 1409
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ γ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δγ) τη διαχείριση αποζημιώσεων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για εταιρείες που ελέγχονται από ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 1410
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ δ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δδ) την τιμή εξαγοράς και εκ νέου 
πώλησης,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για εταιρείες που ελέγχονται από ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 1411
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ ε (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δε) ουσιαστικές αλλαγές στους τόπους 
άσκησης των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του εκδότη τίτλων ή της 
ιδιωτικής εταιρείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για εταιρείες που ελέγχονται από ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 1412
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, η ετήσια έκθεση ΟΕΕ περιέχει, 
για κάθε εκδότη στον οποίο έχει 
αποκτήσει ελέγχουσα επιρροή, τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 46α παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
της τετάρτης οδηγίας 78/660/EOK του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, 
βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 
περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των 
ετησίων λογαριασμών εταιρειών 

διαγράφεται
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ορισμένων μορφών1 και επισκόπηση της 
διάρθρωσης του κεφαλαίου, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και δ) της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 1413
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, η ετήσια έκθεση ΟΕΕ περιέχει, 
για κάθε εκδότη στον οποίο έχει 
αποκτήσει ελέγχουσα επιρροή, τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 46α παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
της τετάρτης οδηγίας 78/660/EOK του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, 
βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 
περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των 
ετησίων λογαριασμών εταιρειών 
ορισμένων μορφών2 και επισκόπηση της 
διάρθρωσης του κεφαλαίου, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1
στοιχεία α) και δ) της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ.

Επιπλέον, η ετήσια έκθεση ΟΕΕ, για κάθε 
εκδότη στον οποίο ένας ΔΟΕΕ ασκεί 
ελέγχουσα επιρροή με την ένοια του 
άρθρου 28 περιέχει:

α) τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας 
των διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών οργάνων και των επιτροπών 
τους· και 
β) επισκόπηση της διάρθρωσης του 
κεφαλαίου, περιλαμβανομένων των 
τίτλων που δεν είναι εισηγμένοι σε 
οργανωμένη αγορά κράτους μέλους και, 
κατά περίπτωση, τις διάφορες 
κατηγορίες μετοχών με τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με 
κάθε κατηγορία μετοχών και το ποσοστό 

                                               
1 ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11.
2 ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11.
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του εταιρικού κεφαλαίου που 
αντιπροσωπεύει, και λεπτομερή 
πληροφόρηση για τους κατόχους κάθε 
είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά 
δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των 
εν λόγω δικαιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία δεν μεταβάλλει το περιεχόμενο της οδηγίας αλλά περιλαμβάνει την 
ουσία των άρθρων στα οποία αναφερόταν πρηγουμένως.

Τροπολογία 1414
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην έκθεση ΟΕΕ παρέχεται για κάθε μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
στην οποία ο ΟΕΕ έχει αποκτήσει 
ελέγχουσα επιρροή επισκόπηση των 
ρυθμίσεων διαχείρισης και των 
πληροφοριών που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 στοιχεία β), γ) και ε) έως η) της 
δεύτερης οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1976, 
περί συντονισμού των εγγυήσεων που 
απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους 
των εταιρειών, κατά την έννοια του 
άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της 
συνθήκης, για την προστασία των 
συμφερόντων των εταίρων και των 
τρίτων με σκοπό να καταστούν οι 
εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά 
τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και 
τη διατήρηση και τις μεταβολές του 
κεφαλαίου της1.

διαγράφεται

Or. en

                                               
1 ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 1.
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Τροπολογία 1415
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην έκθεση ΟΕΕ παρέχεται για κάθε μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
στην οποία ο ΟΕΕ έχει αποκτήσει 
ελέγχουσα επιρροή επισκόπηση των 
ρυθμίσεων διαχείρισης και των 
πληροφοριών που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 στοιχεία β), γ) και ε) έως η) της 
δεύτερης οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1976, 
περί συντονισμού των εγγυήσεων που 
απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους 
των εταιρειών, κατά την έννοια του 
άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της 
συνθήκης, για την προστασία των 
συμφερόντων των εταίρων και των 
τρίτων με σκοπό να καταστούν οι 
εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά 
τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και 
τη διατήρηση και τις μεταβολές του 
κεφαλαίου της1.

Στην έκθεση ΟΕΕ παρέχεται για κάθε μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
στην οποία ο ΔΟΕΕ ασκεί ελέγχουσα 
επιρροή με την έννοια του άρθρου 28,
επισκόπηση των ρυθμίσεων διαχείρισης 
και των πληροφοριών:

α) η ονομαστική αξία των μετοχών που 
αναλήφθηκαν και τουλάχιστον μια φορά 
το χρόνο ο αριθμός των μετοχών αυτών·
β) ο αριθμός των μετοχών που 
αναλήφθηκαν, χωρίς να αναφέρεται η 
ονομαστική αξία, όταν η εθνική 
νομοθεσία επιτρέπει την έκδοση τέτοιων 
μετοχών·
γ) όταν υπάρχουν περισσότερες 
κατηγορίες μετοχών, οι ενδείξεις που 
σημειώνονται υπό στοιχεία β), γ) και δ) 
για κάθε μια από αυτές και τα 
δικαιώματα που απορρέουν από τις 
μετοχές κάθε κατηγορίας·

                                               
1 ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 1.
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δ) ο τύπος των μετοχών, ονομαστικών ή 
στον κομιστή, όταν η εθνική νομοθεσία 
προβλέπει τους δύο αυτούς τύπους, 
καθώς και κάθε διάταξη για τη 
μετατροπή τους εκτός αν ο νόμος ορίζει 
τους τρόπους·
ε) το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου, 
που καταβλήθηκε κατά τον χρόνο της 
συστάσεως της εταιρίας ή κατά τον 
χρόνο της χορηγήσεως της εγκρίσεως 
ενάρξεως της δραστηριότητός των·
στ) η ονομαστική αξία των μετοχών ή, 
όταν δεν σημειώνεται ονομαστική αξία, ο 
αριθμός των μετοχών που εκδόθηκαν για 
κάθε εταιρική εισφορά σε είδος καθώς 
και το αντικείμενο της εισφοράς αυτής 
και το όνομα του εισφέροντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία δεν μεταβάλλει το περιεχόμενο της οδηγίας αλλά περιλαμβάνει την 
ουσία των άρθρων στα οποία αναφερόταν πρηγουμένως.

Τροπολογία 1416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται και για τον οποίο υπόκειται 
στις διατάξεις του παρόντος τμήματος, 
παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στην ανωτέρω παράγραφο 2 σε όλους τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων της 
σχετικής εταιρείας, η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 26 παράγραφος 1, εντός του 
χρονικού διαστήματος που προβλέπεται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

3. Ο ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται και για τον οποίο υπόκειται 
στις διατάξεις του παρόντος τμήματος, 
παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στην ανωτέρω παράγραφο 2 σε όλους τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων της 
σχετικής εταιρείας, η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 26 παράγραφος 1, στην 
αρμόδια αρχή του ΔΟΕΕ και στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο 
οποίο ο εκδότης των τίτλων ή η μη 
εισηγμένη εταιρεία είναι εγκατεστημένη, 
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εντός του χρονικού διαστήματος που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλήρης διαφάνεια απαιτεί η ετήσια έκθεση του ΟΕΕ που ασκεί ελέγχουσα επιρρροή σε 
εταιρείες να κοινοποιείται και στις αρμόδιες αρχές για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς.

Τροπολογία 1417
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται και για τον οποίο υπόκειται 
στις διατάξεις του παρόντος τμήματος, 
παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στην ανωτέρω παράγραφο 2 σε όλους τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων της 
σχετικής εταιρείας, η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 26 παράγραφος 1, εντός του 
χρονικού διαστήματος που προβλέπεται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

3. Ο ΟΕΕ που υπόκειται στις διατάξεις
του παρόντος τμήματος και σε ΔΟΕΕ, για 
κάθε τέτοιο ΟΕΕ που διαχειρίζεται, 
παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στην ανωτέρω παράγραφο 2 σε όλους τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων της 
σχετικής εταιρείας, η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 26 παράγραφος 1, εντός του 
χρονικού διαστήματος που προβλέπεται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 1418
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό του 
λεπτομερούς περιεχομένου των 
πληροφοριών που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

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

Or. en

Τροπολογία 1419
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
για τον καθορισμό του λεπτομερούς 
περιεχομένου των πληροφοριών που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.

4. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να 
καθορίζει, μέσω των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 49α, 49β 
και 49γ, μέτρα για τον καθορισμό του 
λεπτομερούς περιεχομένου των 
πληροφοριών που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν το παρόν άρθρο πρόκειται να διατηρηθεί αυτή είναι η δέουσα διατύπωση σύμφωνα με τις 
νέες διαδικασίες σχετικά με την "επιτροπολογία".
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Τροπολογία 1420
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29a

Ειδικές διατάξεις σχετικά με την 
ενημέρωση των εργαζομένων των 
εταιρειών στις οποίες ο ΟΕΕ ασκεί 
ελέγχουσα επιρροή

Για ΟΕΕ που έχουν αποκτήσει ελέγχουσα 
επιρροή σε μη εισηγμένη εταιρεία με τη 
χρήση μόχλευσης, ο ΔΟΕΕ συναντάται, 
το αργότερο δύο μήνες μετά την εξαγορά, 
με τους εκπροσώπους του προσωπικού 
της ή, ελλείψει αυτών, με το ίδιο το 
προσωπικό. Αυτή η συνάντηση πρέπει να 
περιλαμβάνει ανασκόπηση του 
αναπτυξιακού σχεδίου της μη εισηγμένης 
εταιρείας και συζήτηση σχετικά με τις 
πιθανές συνέπειες για το προσωπικό της 
λόγω τηςεξαγοράς.
Μετά την εξαγορά, ο ΔΟΕΕ συναντάται
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με τους 
εκπροσώπους του προσωπικού της 
εταιρείας ή, ελλείψει αυτών, απευθείας με 
το προσωπικό της, προκειμένου να 
συζητηθούν οι πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του 
ΟΕΕ σχετικά με την εξαγορασθείσα 
εταιρεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει να έχουν πρόσβαση στον ΔΟΕΕ εφόσον το χρέος που 
χρησιμοποιείται από τον ΟΕΕ να εξαγοράσει την εταιρεία καθορίζει τη στρατηγική που 
ακολουθείται από την εξαγορασθείσα εταιρεία.
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Τροπολογία 1421
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 β – παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29β

Ειδικές διατάξεις για ΟΕΕ που 
συμμετέχουν στη γενική συνέλευση 
εισηγμένων εταιρειών
1. Οι ΟΕΕ που επενδύουν σε εισηγμένες 
εταιρείες διατηρούν τις μετοχές τους για 
δύο τουλάχιστον μήνες έτσι ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιούν τα σχετικά 
δικαιώματα ψήφου στη γενική συνέλευση 
τέτοιων εισηγμένων εταιρειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές πρέπει να εμποδίζονται από το να ασκούν επιρροή στη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική εισηγμένων εταιρειών.

Τροπολογία 1422
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 β – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δικαιώματα ψήφου σε εισηγμένη 
εταιρεία που ανήκουν σε δανεισμένες 
μετοχές που κρατούνται από ΟΕΕ δεν 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στη γενική 
συνέλευση μιας τέτοιας εισηγμένης 
εταιρείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δανεισμένες μετοχές δεν πρέπει να δίνουν κανένα δικαίωμα επιρροής της μακροπρόθεσμης 
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στρατηγικής εισηγμένων εταιρειών.

Τροπολογία 1423
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29γ

Ειδικές διατάξεις σχετικά με την 
απομίζηση αξίας
1. Σε περίπτωση που ένας ΔΟΕΕ, που 
ασκεί ελέγχουσα επιρροή με την έννοια 
του άρθρου 28 σε έναν εκδότη τίτλων ή 
μία μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
εταιρεία, επιθυμεί να εκποιήσει 
περιουσιασκά στοιχεία της εταιρείας, 
εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:
α) οι νομικοί εκπρόσωποι τόσο του 
εκδότη τίτλων ή της μη εισηγμένης 
εταιρείας όσο και του ΟΕΕ προβαίνουν 
σε δήλωση για το λόγο για τον οποίον 
πραγματοποιείται η εκποίηση, 
πιστοποιώντας συγχρόνως ότι, απ’ ότι 
γνωρίζουν και πιστεύουν μετά τη δέουσα 
εξέταση, η προτεινόμενη εκποίηση είναι 
προς το καλύτερο συμφέρον του εκδότη ή 
της μη εισηγμένης εταιρείας. Η δήλωση 
αναπαράγεται στην ετήσια έκθεση,
β) σε περίπτωση που η προτεινόμενη 
πώληση συνδέεται με την εξόφληση 
χρέους εξαγοράς, πραγματοποιείται 
ενημέρωση και διαβούλευση με τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων του 
εκδότη τίτλων ή της μη εισηγμένης 
εταιρείας,
γ) σε περίπτωση που επέρχεται πτώχευση 
του εκδότη ή της μη εισηγμένης εταιρείας 
λόγω της εκποίησης, ο ΔΟΕΕ φέρει 
ευθύνη για οιαδήποτε σχετική συνέπεια.
2. Σε περίπτωση που ένας ΔΟΕΕ ασκεί 
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ελέγχουσα επιρροή με την έννοια του 
άρθρου 28 σε έναν εκδότη τίτλων ή μη 
εισηγμένη εταιρεία, ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του εκδότη ή της μη 
εισηγμένης εταιρείας υποχρεούται να 
προβεί σε δήλωση στην ετήσια έκθεση ότι 
όλες οι εκροές κεφαλαίου 
(συμπεριλαμβανομένων των 
διαχειριστικών τελών) είναι προς το 
μακροπρόθεσμο συμφέρον του εκδότη ή 
της μη εισηγμένης εταιρείας.
3. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα 
άρθρα 49α, 49β και 49γ προσδιορίζοντας 
το λεπτομερές περιεχόμενο των 
δηλώσεων που προβλέπονται σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1 και 2 και τους όρους 
υπό τους οποίους ισχύει η ευθύνη του 
ΔΟΕΕ σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is well known that asset stripping is motivated by the need to repay a portion of the 
acquisition debt. It may impair the target company’s ability to develop and in some cases, 
lead to insolvency. It should thus be appropriately controlled. To this effect, in the event a 
company under private equity control wishes to sell company assets in any material respect, 
the management of both the target company and the AIF should issue a statement as to why 
the sale is implemented and certifying that the proposed sale is in the best interest of the 
target company. Second, in the event the proposed sale is connected to a repayment of the 
acquisition debt, the employees of the target company should be informed and consulted, 
through the workers’ council when there is one. Third, in the event the company becomes 
insolvent after the asset stripping, the private equity firm should be held liable.  More 
generally, management of companies under LBO should be required to issue a statement that 
capital outflows (including management fees paid) is in the long term interest of the company.
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Τροπολογία 1424
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29δ

Ειδικές διατάξεις σχετικά με τη μόχλευση 
εταιρειών ή εκδοτών τίτλων μετά την 
εξαγορά
1. Παράλληλα με τους περιορισμούς που 
τίθενται στο άρθρο 29γ, ένας ΔΟΕΕ που 
ασκεί ελέγχουσα επιρροή με την έννοια 
του άρθρου 28 σε έναν εκδότη τίτλων ή 
μία μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
εταιρεία, δεν αυξάνει τη μόχλευση που 
χρησιμοποιείται από έναν τέτοιο εκδότη ή 
εταιρεία σε σχέση με το ποσό που 
διανέμεται στον ΟΕΕ ή σε τυχόν 
θυγατρική του εταιρεία περισσότερο από 
20% σε σύγκριση με την κατάσταση πριν 
από την εξαγορά αν, λόγω μιας τέτοιας 
αύξησης, η μόχλευση ενός τέτοιου εκδότη 
ή εταιρείας υπερβαίνει 1,5 φορές τη μέση 
μόχλευση του τομέα που έχει εφαρμογή σε 
αυτόν τον εκδότη ή την εταιρεία, ή η 
μόχλευση ενός τέτοιου εκδότη ή εταιρείας 
υπερβαίνει 3 φορές την αξία του 
μετοχικού της κεφαλαίου.
2. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα 
άρθρα 49α, 49β και 49γ σχετικά με τη 
μόχλεύση, τη διανομή, τη μέση μόχλευση 
του τομέα και τη διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι γνωστό ότι η αυξανόμενη χρέωση που επισυμβαίνει σε σχέση με τις διανομές χρηματικών 
ποσών σε μετόχους προκαλείται σε γενικές γραμμές από την ανάγκη εξόφλησης ποσοστού του 
χρέους εξαγοράς. Μία τέτοια πρακτική μπορεί να εμποδίσει την ικανότητα της εταιρείας στόχου 
να αναπτυχθεί και, ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει σε πτώχευση. Επομένως, θα 
πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος έλεγχος. Για αυτό το σκοπό, παράλληλα με την προστασία που 
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προβλέπεται από το άρθρο 29α είναι απαραίτητος ο καθορισμός ενός δικτύου ασφαλείας που 
θα βασίζεται σε σαφείς κανόνες και σε αδιάσειστα στοιχεία.

Τροπολογία 1425
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29ε

Ειδικές διατάξεις σχετικά με την περίοδο 
δέσμευσης
1. Σε περίπτωση που ένας ΔΟΕΕ ασκεί
ελέγχουσα επιρροή με την έννοια του 
άρθρου 28 σε έναν εκδότη τίτλων ή μία 
μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
μέσω ενός ΟΕΕ, ο εν λόγω εκδότης ή η εν 
λόγω εταιρεία εξουσιοδοτούνται να 
διανείμουν άμεσα ή έμμεσα σε έναν 
τέτοιο ΟΕΕ ή τυχόν θυγατρική του 
εταιρεία ποσό που να υπερβαίνει το 50% 
της αξίας της αρχικής του επένδυσης σε 
σχέση με έναν τέτοιο εκδότη ή εταιρεία 
πριν από μία χρονική περίοδο η οποία θα 
λήγει είτε την πέμπτη επέτειο της 
ολοκλήρωσης της επένδυσης είτε την 
ημερομηνία πώλησης των συμφερόντων 
του σε μία τέτοια εταιρεία ή εκδότη, 
ό,τιδήποτε συμβεί νωρίτερα.
2. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα 
άρθρα 49α, 49β και 49γ σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι γνωστό ότι η απογύμνωση περιουσιακών στοιχείων προκαλείται από την ανάγκη 
εξόφλησης ενός τμήματος του χρέους εξαγοράς. Εμποδίζει, ενδεχομένως, την ικανότητα της 
εταιρείας στόχου να αναπτυχθεί και,σε μερικές περιπτώσεις, οδηγεί σε πτώχευση. Επομένως, θα 
πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος έλεγχος. Για αυτό το σκοπό, το 50% της αξίας της επένδυσης 
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σε κάθε εταιρεία χαρτοφυλακίου θα πρέπει να δεσμεύεται για πέντε έτη ή έως ότου η εν λόγω 
εταιρεία πωληθεί, αν αυτό γίνει νωρίτερα.

Τροπολογία 1426
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται
Ειδικές διατάξεις σχετικά με εταιρείες 
των οποίων οι μετοχές δεν εισάγονται 
πλέον προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά 
Σε περίπτωση που, κατόπιν απόκτησης 
του 30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου ενός εκδότη τίτλων, οι μετοχές 
του εν λόγω εκδότη δεν εισάγονται πλέον 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά, ο εν λόγω εκδότης εξακολουθεί, 
εντούτοις, να συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις του δυνάμει της οδηγίας 
2004/109/ΕΚ για δύο έτη από την 
ημερομηνία απόσυρσης από τη 
ρυθμιζόμενη αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

The provisions of Art. 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Any disclosure obligations should be 
applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.
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Τροπολογία 1427
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται
Ειδικές διατάξεις σχετικά με εταιρείες 
των οποίων οι μετοχές δεν εισάγονται 
πλέον προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά 
Σε περίπτωση που, κατόπιν απόκτησης 
του 30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου ενός εκδότη τίτλων, οι μετοχές 
του εν λόγω εκδότη δεν εισάγονται πλέον 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά, ο εν λόγω εκδότης εξακολουθεί, 
εντούτοις, να συμμορφώνεται με τις
υποχρεώσεις του δυνάμει της οδηγίας 
2004/109/ΕΚ για δύο έτη από την 
ημερομηνία απόσυρσης από τη 
ρυθμιζόμενη αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις των άρθρων 26 έως 30 εφαρμόζονται για όλους εκείνους τους φορείς που 
αποκτούν το σχετικό μέγεθος μιας εταιρείας και όχι μόνο για τους ΔΟΕΕ και τις εταιρείες στις 
οποίες αυτοί επενδύουν. Τυχόν ανησυχίες σχετικά με τη διάφανεια ή τα συμφέροντα των 
εργαζόμένων και των ενδιαφερομένων ισχύουν εξίσου για τις δραστηριότητες όλων των 
μορφών ελέγχου των επενδυτών σε μία εταιρεία στην ΕΕ και όχι μόνο για τις δραστηριότητες 
των ΔΟΕΕ. Οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης πρέπει να ορίζονται σε μία γενική οδηγία για το 
Δίκαιο των Εταιρειών.
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Τροπολογία 1428
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται
Ειδικές διατάξεις σχετικά με εταιρείες 
των οποίων οι μετοχές δεν εισάγονται 
πλέον προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά 
Σε περίπτωση που, κατόπιν απόκτησης 
του 30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου ενός εκδότη τίτλων, οι μετοχές 
του εν λόγω εκδότη δεν εισάγονται πλέον 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά, ο εν λόγω εκδότης εξακολουθεί, 
εντούτοις, να συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις του δυνάμει της οδηγίας 
2004/109/ΕΚ για δύο έτη από την 
ημερομηνία απόσυρσης από τη 
ρυθμιζόμενη αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο μία συνολική προσέγγιση θα παρεμποδίσει τη στρέβλωση του ανταγωνισμού της αγοράς 
μεταξύ φορέων που εντάσσονται σε νομοθετικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας 
και εκείνων που δεν εντάσσονται. Κατά συνέπεια, οιαδήποτε υποχρέωση γνωστοποίησης θα 
πρέπει να τυγχάνει της ίδιας μεταχείρισης που ισχύει για όλες τις μορφές ατομικής ιδιοκτησίας 
μέσω μεταβολών στις οδηγίες της ΕΕ για το εταιρικό δίκαιο.

Τροπολογία 1429
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται
Ειδικές διατάξεις σχετικά με εταιρείες 
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των οποίων οι μετοχές δεν εισάγονται 
πλέον προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά 
Σε περίπτωση που, κατόπιν απόκτησης 
του 30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου ενός εκδότη τίτλων, οι μετοχές 
του εν λόγω εκδότη δεν εισάγονται πλέον 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά, ο εν λόγω εκδότης εξακολουθεί, 
εντούτοις, να συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις του δυνάμει της οδηγίας 
2004/109/ΕΚ για δύο έτη από την 
ημερομηνία απόσυρσης από τη 
ρυθμιζόμενη αγορά.

Or. en

Τροπολογία 1430
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται
Ειδικές διατάξεις σχετικά με εταιρείες 
των οποίων οι μετοχές δεν εισάγονται 
πλέον προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά 
Σε περίπτωση που, κατόπιν απόκτησης 
του 30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου ενός εκδότη τίτλων, οι μετοχές 
του εν λόγω εκδότη δεν εισάγονται πλέον 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά, ο εν λόγω εκδότης εξακολουθεί, 
εντούτοις, να συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις του δυνάμει της οδηγίας 
2004/109/ΕΚ για δύο έτη από την 
ημερομηνία απόσυρσης από τη 
ρυθμιζόμενη αγορά.

Or. en



AM\807997EL.doc 189/190 PE439.134v03-00

EL

Τροπολογία 1431
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται
Ειδικές διατάξεις σχετικά με εταιρείες 
των οποίων οι μετοχές δεν εισάγονται 
πλέον προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά 
Σε περίπτωση που, κατόπιν απόκτησης 
του 30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου ενός εκδότη τίτλων, οι μετοχές 
του εν λόγω εκδότη δεν εισάγονται πλέον 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά, ο εν λόγω εκδότης εξακολουθεί, 
εντούτοις, να συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις του δυνάμει της οδηγίας 
2004/109/ΕΚ για δύο έτη από την 
ημερομηνία απόσυρσης από τη 
ρυθμιζόμενη αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης που επιβάλλονται στους διαχειριστές ιδιωτικών μετοχικών 
κεφαλαίων σύμφωνα με τα άρθρα 26 έως 30 της πρότασης δεν είναι ούτε σχετικές ούτε 
ενδεδειγμένες για το σκοπό της εποπτείας συστημικών κινδύνων. Βεβαίως, έχουν σχέση με τις 
υποχρεώσεις γνωστοποίσης που περιλαμβάνονται ήδη σε άλλες ενωσιακές οδηγίες ή που είναι 
πάρα πολύ δύσκολα εφαρμόσιμες (για παράδειγμα, η υποχρέωση γνωστοποίησης του 
αναπτυξιακού σχεδίου για τη μη εισηγμένη εταιρεία, πράγμα που δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες 
σε ότι αφορά στην εμπιστευτικότητα και/ή την οικονομική ενημέρωση). Επιπλέον, δεν έχουν 
εφαρμογή σε όλους εκείνους των οποίων οι δραστηριότητες στην αγορά συνεπάγεται 
ενδεχομένως συστημικό κίνδυνο.
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Τροπολογία 1432
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που, κατόπιν απόκτησης του 
30% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου ενός εκδότη τίτλων, οι μετοχές του 
εν λόγω εκδότη δεν εισάγονται πλέον προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο 
εν λόγω εκδότης εξακολουθεί, εντούτοις, 
να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του 
δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για δύο 
έτη από την ημερομηνία απόσυρσης από 
τη ρυθμιζόμενη αγορά.

Σε περίπτωση που, κατόπιν της απόκτησης 
μιας ελέγχουσας επιρροής ενός εκδότη 
τίτλων, οι μετοχές του εν λόγω εκδότη δεν 
εισάγονται πλέον προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, ο εν λόγω εκδότης 
εξακολουθεί, εντούτοις, να 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του 
δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για δύο 
έτη από την ημερομηνία απόσυρσης από 
τη ρυθμιζόμενη αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με προηγούμενες παραγράφους.


