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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή (παράδειγμα: «ΑΒΓΔ»). Η αντικατάσταση 
κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν 
το νέο κείμενο και με διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς
(COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0615),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0263/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα 
μέσα που είναι επιλέξιμα για επενδύσεις 
από ΑΚΧΑ θα πρέπει να εξυπηρετούν 
μόνο τον σκοπό της αντιστάθμισης 
κινδύνου επιτοκίου και συναλλαγματικού 
κινδύνου και θα πρέπει να έχουν ως 
υποκείμενο μέσο τα επιτόκια, το 
συνάλλαγμα ή δείκτες που 
αντιπροσωπεύουν αυτές τις κατηγορίες. 
Χρήση παράγωγων μέσων για άλλον 

(25) Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα 
μέσα που είναι επιλέξιμα για επενδύσεις 
από ΑΚΧΑ θα πρέπει να εξυπηρετούν 
μόνο τον σκοπό της αντιστάθμισης 
κινδύνου επιτοκίου και συναλλαγματικού 
κινδύνου και θα πρέπει να έχουν ως 
υποκείμενο μέσο τα επιτόκια, το 
συνάλλαγμα ή δείκτες που 
αντιπροσωπεύουν αυτές τις κατηγορίες. 
Χρήση παράγωγων μέσων για άλλον 
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σκοπό ή επί άλλου υποκειμένου πρέπει να 
απαγορεύεται. Τα παράγωγα μέσα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως 
συμπλήρωμα της στρατηγικής του 
κεφαλαίου και όχι ως το βασικό μέσο 
επίτευξης του στόχου του. Σε περίπτωση 
που ένα ΑΚΧΑ επενδύει σε περιουσιακά 
στοιχεία νομίσματος διαφορετικού από το 
δικό του, αναμένεται ότι ο διαχειριστής 
του ΑΚΧΑ θα αντισταθμίσει ολόκληρη 
την έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο, 
μεταξύ άλλων και μέσω παραγώγων.

σκοπό ή επί άλλου υποκειμένου πρέπει να 
απαγορεύεται. Τα παράγωγα μέσα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως 
συμπλήρωμα της στρατηγικής του 
κεφαλαίου και όχι ως το βασικό μέσο 
επίτευξης του στόχου του. Σε περίπτωση 
που ένα ΑΚΧΑ επενδύει σε περιουσιακά 
στοιχεία νομίσματος διαφορετικού από το 
δικό του, αναμένεται ότι ο διαχειριστής 
του ΑΚΧΑ θα αντισταθμίσει ολόκληρη 
την έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο, 
μεταξύ άλλων και μέσω παραγώγων. Τα 
ΑΚΧΑ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
να επενδύουν σε χρηματοοικονομικά 
παράγωγα μέσα, εάν τα εν λόγω μέσα 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε οργανωμένη αγορά που αναφέρεται 
στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχεία α), 
β) ή γ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή σε 
οργανωμένο τόπο συναλλαγών που 
καθορίζεται στη [νέα MiFID]4α.
.
___________________
4a ΕΕ L....

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Τα ΑΚΧΑ θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να επενδύουν σε μερίδια ή 
μετοχές άλλων ΑΚΧΑ προκειμένου να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος περιορισμού των 
επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων σε μη 
βέλτιστο επίπεδο για τον επενδυτή.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Είναι σημαντικό η διαχείριση 
κινδύνου των ΑΚΧΑ να μην 
προκαταλαμβάνεται από βραχυπρόθεσμες 
αποφάσεις που επηρεάζονται από την 
πιθανή αξιολόγηση του ΑΚΧΑ. Συνεπώς, 
είναι απαραίτητο να απαγορεύεται σε 
ΑΚΧΑ ή στον διαχειριστή του να ζητά 
αξιολόγηση από οργανισμό αξιολόγησης 
της πιστοληπτικής ικανότητας, 
προκειμένου να αποφεύγεται να 
χρησιμοποιείται αυτή η εξωτερική 
αξιολόγηση για σκοπούς εμπορικής 
προώθησης. Το ΑΚΧΑ ή ο διαχειριστής 
του πρέπει επίσης να απέχουν από 
οποιαδήποτε εναλλακτική μέθοδο λήψης 
αξιολόγησης για το ΑΚΧΑ. Σε περίπτωση 
που πραγματοποιείται εξωτερική 
αξιολόγηση του ΑΚΧΑ, είτε με 
πρωτοβουλία του οργανισμού 
αξιολόγησης είτε κατόπιν αιτήματος 
τρίτου μέρους που είναι ανεξάρτητο από 
το ΑΚΧΑ ή τον διαχειριστή και που δεν 
ενεργεί εξ ονόματός τους, ο διαχειριστής 
του ΑΚΧΑ πρέπει να αποφεύγει να 
βασίζεται σε κριτήρια που συνδέονται με 
την εν λόγω εξωτερική αξιολόγηση. Για 
τη διασφάλιση κατάλληλης διαχείρισης της 
ρευστότητας είναι απαραίτητο τα ΑΚΧΑ 
να καθιερώσουν υγιείς πολιτικές και 
διαδικασίες προκειμένου να γνωρίσουν 
τους επενδυτές τους. Οι πολιτικές που 
απαιτείται να υλοποιηθούν από τον 
διαχειριστή θα πρέπει να συμβάλλουν στην 
κατανόηση της βάσης επενδυτών του 
ΑΚΧΑ, σε βαθμό τέτοιο που να είναι 
αναμενόμενες πολύ μεγάλες εξαγορές. 
Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
το ΑΚΧΑ να βρεθεί αντιμέτωπο με 
αιφνίδιες μαζικές εξαγορές, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους μεγάλους 
επενδυτές που αντιπροσωπεύουν 

(39) Για τη διασφάλιση κατάλληλης 
διαχείρισης της ρευστότητας είναι 
απαραίτητο τα ΑΚΧΑ να καθιερώσουν 
υγιείς πολιτικές και διαδικασίες 
προκειμένου να γνωρίσουν τους επενδυτές 
τους. Οι πολιτικές που απαιτείται να 
υλοποιηθούν από τον διαχειριστή θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην κατανόηση 
της βάσης επενδυτών του ΑΚΧΑ, σε 
βαθμό τέτοιο που να είναι αναμενόμενες 
πολύ μεγάλες εξαγορές. Προκειμένου να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο το ΑΚΧΑ να 
βρεθεί αντιμέτωπο με αιφνίδιες μαζικές 
εξαγορές, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στους μεγάλους επενδυτές που 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα των 
περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ, όπως 
και όταν ένας επενδυτής αντιπροσωπεύει 
ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό των 
περιουσιακών στοιχείων ημερήσιας 
ωρίμανσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το 
ΑΚΧΑ πρέπει να αυξήσει τα ποσοστά των 
περιουσιακών στοιχείων ημερήσιας 
ωρίμανσης που διαθέτει στα ποσοστά του 
εν λόγω επενδυτή. Ο διαχειριστής πρέπει, 
όπου υπάρχει η δυνατότητα, να ελέγχει την 
ταυτότητα των επενδυτών, ακόμα και όταν 
εκπροσωπούνται από λογαριασμούς 
εντολοδόχων ή άλλον έμμεσο αγοραστή.
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σημαντικό τμήμα των περιουσιακών 
στοιχείων του ΑΚΧΑ, όπως και όταν ένας 
επενδυτής αντιπροσωπεύει ποσοστό 
μεγαλύτερο από αυτό των περιουσιακών 
στοιχείων ημερήσιας ωρίμανσης. Σε αυτήν 
την περίπτωση, το ΑΚΧΑ πρέπει να 
αυξήσει τα ποσοστά των περιουσιακών 
στοιχείων ημερήσιας ωρίμανσης που 
διαθέτει στα ποσοστά του εν λόγω 
επενδυτή. Ο διαχειριστής πρέπει, όπου 
υπάρχει η δυνατότητα, να ελέγχει την 
ταυτότητα των επενδυτών, ακόμα και όταν 
εκπροσωπούνται από λογαριασμούς 
εντολοδόχων ή άλλον έμμεσο αγοραστή.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α). Η χρηματοπιστωτική κρίση 
αποδεικνύει ότι η λειτουργία και φύση 
των ΑΚΧΑ σταθερής καθαρής αξίας 
ενεργητικού τα καθιστά πιο ευάλωτα σε 
αποσταθεροποιητικές επενδυτικές 
«φυγές», οι οποίες μπορούν να 
εξαπλωθούν ταχέως μεταξύ των 
κεφαλαίων, περιορίζοντας τη ρευστότητα 
και τη διαθεσιμότητα βραχυπρόθεσμης 
πίστωσης, ιδίως για τις τράπεζες. Στο 
πλαίσιο αυτό, το ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ 
δεν θα πρέπει να προσφέρεται σε 
μικροεπενδυτές.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ, 
είναι απαραίτητο να τους επιτραπεί να 
χρησιμοποιούν επίσης τη μέθοδο 
αποτίμησης αποσβεσμένου κόστους για 
τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας 
ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μερίδιο ή μετοχή. 
Παρά το γεγονός αυτό και με σκοπό την 
εξασφάλιση ανά πάσα στιγμή της 
παρακολούθησης της διαφοράς μεταξύ 
σταθερής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή και 
της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή, τα ΑΚΧΑ 
σταθερής ΚΑΕ θα πρέπει επίσης να 
υπολογίζουν την αξία των περιουσιακών 
τους στοιχείων βάσει των μεθόδων 
«marking to market» ή «marking to 
model».

(43) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ, 
είναι απαραίτητο να τους επιτραπεί να 
χρησιμοποιούν επίσης τη μέθοδο 
αποτίμησης αποσβεσμένου κόστους για 
τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας 
ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μερίδιο ή μετοχή.

Η αποτίμηση αποσβεσμένου κόστους θα 
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις 
περιπτώσεις που θεωρείται ότι επιτρέπει 
τον λογικό κατά προσέγγιση υπολογισμό 
της τιμής του μέσου.
Καθώς ο κίνδυνος στρεβλού καθορισμού 
των τιμών αυξάνεται με τα περισσότερο 
μακροπρόθεσμα υποκείμενα περιουσιακά 
στοιχεία, η χρήση της απόσβεσης θα 
πρέπει να περιορίζεται σε μέσα με χαμηλή 
εναπομένουσα διάρκεια και εφόσον δεν 
υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία των μέσων 
σε παράγοντες της αγοράς. Μέγιστη 
εναπομένουσα διάρκεια θα πρέπει γενικά 
να θεωρούνται οι 90 ημέρες.
Θα πρέπει να εφαρμόζονται όρια 
σημαντικότητας και διαδικασίες 
κλιμάκωσης προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται εγκαίρως 
διορθωτικά μέτρα όταν το αποσβεσμένο 
κόστος δεν παρέχει πλέον αξιόπιστο κατά 
προσέγγιση υπολογισμό της τιμής των 
μέσων: σε επίπεδο συνολικού 
χαρτοφυλακίου, οι 10 μονάδες βάσης 
θεωρούνται γενικά ως κατάλληλο όριο.
Παρά το γεγονός αυτό και με σκοπό την 
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εξασφάλιση ανά πάσα στιγμή της 
παρακολούθησης της διαφοράς μεταξύ 
σταθερής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή και 
της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή, τα ΑΚΧΑ 
σταθερής ΚΑΕ θα πρέπει επίσης να 
υπολογίζουν την αξία των περιουσιακών 
τους στοιχείων βάσει των μεθόδων 
«marking to market» ή «marking to 
model».

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Προκειμένου να είναι σε θέση να 
απορροφά τις ημερήσιες διακυμάνσεις της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων ΑΚΧΑ 
σταθερής ΚΑΕ και να του επιτρέπεται να 
προσφέρει σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή 
μετοχή, το ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ θα 
πρέπει να διαθέτει ανά πάσα στιγμή 
αποθεματικό ασφαλείας ΚΑΕ ύψους 
τουλάχιστον 3% των περιουσιακών του 
στοιχείων. Το αποθεματικό ασφαλείας 
ΚΑΕ θα πρέπει να χρησιμεύει ως 
μηχανισμός απορρόφησης για τη 
διατήρηση της σταθερής ΚΑΕ. Όλες οι 
διαφορές μεταξύ σταθερής ΚΑΕ ανά 
μερίδιο ή μετοχή και ΚΑΕ ανά μερίδιο ή 
μετοχή θα πρέπει να εξουδετερωθούν με τη 
χρήση του αποθεματικού ασφαλείας ΚΑΕ. 
Σε καταστάσεις ακραίων συνθηκών της 
αγοράς, όταν οι διαφορές μπορούν να 
αυξηθούν ραγδαία, πρέπει μέσω 
συγκεκριμένης διαδικασίας να 
διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των 
επιπέδων της διοίκησης. Αυτή η 
διαδικασία κλιμάκωσης θα πρέπει να 
επιτρέπει στην ανώτερη διοίκηση να 
λαμβάνει άμεσα διορθωτικά μέτρα.

(45) Προκειμένου να είναι σε θέση να 
απορροφά τις ημερήσιες διακυμάνσεις της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων ΑΚΧΑ 
σταθερής ΚΑΕ και να του επιτρέπεται να 
προσφέρει σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή 
μετοχή, το ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ θα 
πρέπει να διαθέτει ανά πάσα στιγμή 
αποθεματικό ασφαλείας ΚΑΕ ύψους 
τουλάχιστον 3% των περιουσιακών του 
στοιχείων. Το αποθεματικό ασφαλείας 
ΚΑΕ θα πρέπει να χρησιμεύει ως 
μηχανισμός απορρόφησης για τη 
διατήρηση της σταθερής ΚΑΕ. Όλες οι 
διαφορές μεταξύ σταθερής ΚΑΕ ανά 
μερίδιο ή μετοχή και ΚΑΕ ανά μερίδιο ή 
μετοχή θα πρέπει να εξουδετερωθούν με τη 
χρήση του αποθεματικού ασφαλείας ΚΑΕ. 
Σε καταστάσεις ακραίων συνθηκών της 
αγοράς, όταν οι διαφορές μπορούν να 
αυξηθούν ραγδαία, πρέπει μέσω 
συγκεκριμένης διαδικασίας να 
διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των 
επιπέδων της διοίκησης. Αυτή η 
διαδικασία κλιμάκωσης θα πρέπει να 
επιτρέπει στην ανώτερη διοίκηση να 
λαμβάνει άμεσα διορθωτικά μέτρα.



PR\1010062EL.doc 11/34 PE523.111v01-00

EL

Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, όλα τα ΑΚΧΑ 
σταθερής ΚΑΕ που εδρεύουν, βρίσκονται 
υπό διαχείριση ή προωθούνται εμπορικά 
στην Ένωση θα πρέπει να μετατραπούν 
σε ΑΚΧΑ κυμαινόμενης καθαρής αξίας 
ενεργητικού.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Η εξωτερική υποστήριξη που 
παρέχεται σε ΑΚΧΑ διαφορετικό από 
ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ με την πρόθεση να 
εξασφαλιστεί η ρευστότητα ή η 
σταθερότητα του ΑΚΧΑ ή που εκ των 
πραγμάτων έχει τέτοια αποτελέσματα, 
αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης μεταξύ 
των ΑΚΧΑ και του υπόλοιπου 
χρηματοπιστωτικού τομέα. Τα τρίτα μέρη 
που παρέχουν τέτοια στήριξη το πράττουν 
για ίδιο όφελος, είτε επειδή έχουν 
οικονομικά συμφέροντα στην εταιρεία 
διαχείρισης του ΑΚΧΑ είτε επειδή θέλουν 
να αποφύγουν τυχόν δυσφήμηση αν το 
όνομα τους συνδεθεί με την 
αφερεγγυότητα κάποιου ΑΚΧΑ. Επειδή 
αυτά τα τρίτα μέρη δεν δεσμεύονται ρητά 
για την παροχή ή την εξασφάλιση της 
υποστήριξης, υπάρχει αβεβαιότητα για το 
κατά πόσον η στήριξη θα χορηγηθεί όταν 
το ΑΚΧΑ έχει ανάγκη. Υπό τις συνθήκες 
αυτές, το γεγονός ότι η φύση της στήριξη 
του χορηγού παρέχεται κατά διακριτική 
ευχέρεια επιδεινώνει την αβεβαιότητα 
μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά 
σχετικά με το ποιος θα επωμιστεί τις 
απώλειες του ΑΚΧΑ όταν αυτές 
υπάρξουν. Η αβεβαιότητα αυτή πιθανόν 
καθιστά τα ΑΚΧΑ ακόμη πιο ευάλωτα σε 

(47) Η εξωτερική υποστήριξη που 
παρέχεται σε ΑΚΧΑ διαφορετικό από 
ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ με την πρόθεση να 
εξασφαλιστεί η ρευστότητα ή η 
σταθερότητα του ΑΚΧΑ ή που εκ των 
πραγμάτων έχει τέτοια αποτελέσματα, 
αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης μεταξύ 
των ΑΚΧΑ και του υπόλοιπου 
χρηματοπιστωτικού τομέα. Τα τρίτα μέρη 
που παρέχουν τέτοια στήριξη το πράττουν 
για ίδιο όφελος, είτε επειδή έχουν 
οικονομικά συμφέροντα στην εταιρεία 
διαχείρισης του ΑΚΧΑ είτε επειδή θέλουν 
να αποφύγουν τυχόν δυσφήμηση αν το 
όνομα τους συνδεθεί με την 
αφερεγγυότητα κάποιου ΑΚΧΑ. Επειδή 
αυτά τα τρίτα μέρη δεν δεσμεύονται ρητά 
για την παροχή ή την εξασφάλιση της 
υποστήριξης, υπάρχει αβεβαιότητα για το 
κατά πόσον η στήριξη θα χορηγηθεί όταν 
το ΑΚΧΑ έχει ανάγκη. Υπό τις συνθήκες 
αυτές, το γεγονός ότι η φύση της στήριξη 
του χορηγού παρέχεται κατά διακριτική 
ευχέρεια επιδεινώνει την αβεβαιότητα 
μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά 
σχετικά με το ποιος θα επωμιστεί τις 
απώλειες του ΑΚΧΑ όταν αυτές 
υπάρξουν. Η αβεβαιότητα αυτή πιθανόν 
καθιστά τα ΑΚΧΑ ακόμη πιο ευάλωτα σε 
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«φυγές» σε περιόδους οικονομικής 
αστάθειας, όταν είναι εντονότερος ο 
ευρύτερος χρηματοπιστωτικός κίνδυνος 
και όταν προκύπτουν προβληματισμοί για 
την ευρωστία των χορηγών και την 
ικανότητά τους να παρέχουν υποστήριξη 
σε συνδεόμενα ΑΚΧΑ. Για τους λόγους 
αυτούς, τα ΑΚΧΑ δεν θα πρέπει να 
βασίζονται σε εξωτερική στήριξη για τη 
διατήρηση της ρευστότητας και της 
σταθερότητας της ΚΑΕ τους ανά μερίδιο ή 
μετοχή, εκτός αν η αρμόδια αρχή του 
ΑΚΧΑ επιτρέψει ειδικά την εξωτερική 
στήριξη προκειμένου να διατηρηθεί η 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών.

«φυγές» σε περιόδους οικονομικής 
αστάθειας, όταν είναι εντονότερος ο 
ευρύτερος χρηματοπιστωτικός κίνδυνος 
και όταν προκύπτουν προβληματισμοί για 
την ευρωστία των χορηγών και την 
ικανότητά τους να παρέχουν υποστήριξη 
σε συνδεόμενα ΑΚΧΑ. Για τους λόγους 
αυτούς, τα ΑΚΧΑ δεν θα πρέπει να 
βασίζονται σε εξωτερική στήριξη για τη 
διατήρηση της ρευστότητας και της 
σταθερότητας της ΚΑΕ τους ανά μερίδιο ή 
μετοχή, εκτός αν η αρμόδια αρχή του 
ΑΚΧΑ επιτρέψει ειδικά την εξωτερική 
στήριξη προκειμένου να διατηρηθεί η 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών.

Για να μην κινδυνεύουν τα χρήματα των 
φορολογουμένων, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν θα 
παρέχεται εξωτερική στήριξη από εθνική, 
περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να 
εκπονήσει λεπτομερείς κατευθυντήριες 
γραμμές έως τις 31 Ιουλίου 2015 για:
- το μέγιστο ποσό που επιτρέπεται να 
χορηγούν οι χορηγοί και τις ισχύουσες 
προϋποθέσεις,
- τα χαρακτηριστικά της οικονομικής 
χορηγίας που παρέχεται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό,
- τη μέγιστη διάρκεια της χορηγίας.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ θα πρέπει 
να ελέγχει αν ένα ΑΚΧΑ είναι σε θέση να 

(50) Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ, και η 
ΕΑΚΑΑ όταν το ΑΚΧΑ υπερβαίνει το 
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συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
σε συνεχή βάση. Δεδομένου ότι οι 
αρμόδιες αρχές διαθέτουν ήδη εκτεταμένες 
εξουσίες βάσει των οδηγιών 2009/65/ΕΚ 
και 2011/61/ΕΕ, είναι απαραίτητο οι 
εξουσίες αυτές να επεκταθούν ώστε να 
ασκούνται σε σχέση με τους νέους κοινούς 
κανόνες για τα ΑΚΧΑ. Οι αρμόδιες αρχές 
για τους ΟΣΕΚΑ ή τους ΟΕΕ πρέπει 
επίσης να ελέγχουν τη συμμόρφωση όλων 
των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων 
που εμφανίζουν χαρακτηριστικά ΑΚΧΑ 
που υφίστανται όταν τεθεί σε ισχύ ο παρών 
κανονισμός.

όριο, θα πρέπει, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, να ελέγχουν αν ένα ΑΚΧΑ 
είναι σε θέση να συμμορφώνεται με τον 
παρόντα κανονισμό σε συνεχή βάση. 
Δεδομένου ότι οι αρμόδιες αρχές 
διαθέτουν ήδη εκτεταμένες εξουσίες βάσει 
των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ, 
είναι απαραίτητο οι εξουσίες αυτές να 
επεκταθούν ώστε να ασκούνται σε σχέση 
με τους νέους κοινούς κανόνες για τα 
ΑΚΧΑ. Οι αρμόδιες αρχές για τους 
ΟΣΕΚΑ ή τους ΟΕΕ πρέπει επίσης να 
ελέγχουν τη συμμόρφωση όλων των 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που 
εμφανίζουν χαρακτηριστικά ΑΚΧΑ που 
υφίστανται όταν τεθεί σε ισχύ ο παρών 
κανονισμός.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στον τομέα 
της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

(51) Προκειμένου να …., θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
εσωτερική αξιολόγηση. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να εγκρίνει την εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη έως τις 31 Ιουλίου 
2015. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει 
η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 291 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με το 
άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/20107. Στην ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να 
ανατεθεί η κατάρτιση εκτελεστικών 
τεχνικών προτύπων προς υποβολή στην 
Επιτροπή σχετικά με πρότυπο αναφοράς 
στις αρμόδιες αρχές το οποίο περιέχει 
πληροφορίες για ΑΚΧΑ.

(52) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει, έως τις 31 
Ιουλίου 2015, εκτελεστικά τεχνικά 
πρότυπα με εκτελεστικές πράξεις δυνάμει 
του άρθρου 291 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/20107 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στην 
ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να ανατεθεί η 
κατάρτιση εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων προς υποβολή στην Επιτροπή 
σχετικά με πρότυπο αναφοράς στις 
αρμόδιες αρχές το οποίο περιέχει 
πληροφορίες για ΑΚΧΑ.

__________________ __________________
7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών), την 
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της 
απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 
15.12.2010, σ. 84).

7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών), την 
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της 
απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 
15.12.2010, σ. 84).

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να είναι σε θέση 
να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που 

(53) Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να είναι σε θέση 
να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που 
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ανατίθενται δυνάμει των οδηγιών 
2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά 
τον παρόντα κανονισμό. Είναι επίσης 
επιφορτισμένη με την κατάρτιση 
ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων.

ανατίθενται δυνάμει των οδηγιών 
2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά 
τον παρόντα κανονισμό. Είναι επίσης 
επιφορτισμένη με την κατάρτιση 
ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων έως τις 31 Ιουλίου 2015.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
προσθέτουν επιπλέον απαιτήσεις στο πεδίο 
που καλύπτεται από τον παρόντα 
κανονισμό.

2. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
προσθέτουν επιπλέον απαιτήσεις στο πεδίο 
που καλύπτεται από τον παρόντα 
κανονισμό.

Για τα κράτη μέλη στα οποία επιτρέπεται 
να προσφερθεί ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ, 
ισχύει το κεφάλαιο V.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) ως «μικροεπενδυτές» νοούνται:
(i) οι ιδιώτες πελάτες όπως ορίζονται στη 
[νέα MiFID] 10α,
(ii) οι πελάτες κατά την έννοια της 
οδηγίας 2002/92/ΕΚ10β.
_________
10α [νέα οδηγία για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID)].
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10βΟδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης 
Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση (ΕΕ L 9 της 
15.1.2003, σ. 3).

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανένας οργανισμός συλλογικών 
επενδύσεων δεν εγκαθιδρύεται, προωθείται 
στην αγορά ή βρίσκεται υπό διαχείριση 
στην Ένωση ως ΑΚΧΑ, εκτός αν του έχει 
χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Κανένας οργανισμός συλλογικών 
επενδύσεων δεν εγκαθιδρύεται, προωθείται 
στην αγορά ή βρίσκεται υπό διαχείριση 
στην Ένωση ως ΑΚΧΑ, εκτός αν του έχει 
χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Ένα ΑΚΧΑ ή ένας διαχειριστής του 
ΑΚΧΑ μπορεί να εδρεύει σε τρίτη χώρα 
υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω τρίτη 
χώρα δεν είναι μια χώρα:
- στην οποία υπάρχουν μηδενικοί ή 
εικονικοί φόροι,
- στην οποία υπάρχει έλλειψη 
αποτελεσματικής ανταλλαγής 
πληροφοριών με φορολογικές αρχές της 
αλλοδαπής,
- στην οποία υπάρχει έλλειψη διαφάνειας 
στις νομοθετικές, δικαστικές ή 
διοικητικές διατάξεις,
- στην οποία δεν υπάρχει απαίτηση 
ουσιαστικής τοπικής παρουσίας ή
- η οποία δρα ως εξωχώριο 
χρηματοοικονομικό κέντρο.

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. ΟΕΕ εγκρίνεται ως ΑΚΧΑ μόνο αν η 
αρμόδια αρχή του έχει εγκρίνει την 
εφαρμογή ΔΟΕΕ εγκεκριμένου δυνάμει 
της οδηγίας 2011/61/ΕΕ για τη διαχείριση 
του ΟΕΕ, τους κανόνες του κεφαλαίου και 
την εκλογή του θεματοφύλακα.

1. ΟΕΕ εγκρίνεται ως ΑΚΧΑ μόνο αν η 
αρμόδια αρχή του έχει εγκρίνει την 
εφαρμογή ΔΟΕΕ εγκεκριμένου δυνάμει 
της οδηγίας 2011/61/ΕΕ για τη διαχείριση 
του ΟΕΕ, τους κανόνες του κεφαλαίου και 
την εκλογή του θεματοφύλακα.

Ένα ΑΚΧΑ ΟΕΕ ή ένας ΔΟΕΕ του ΑΚΧΑ 
μπορεί να εδρεύει σε τρίτη χώρα υπό την 
προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα δεν είναι 
μια χώρα:
- στην οποία υπάρχουν μηδενικοί ή 
εικονικοί φόροι,
- στην οποία υπάρχει έλλειψη 
αποτελεσματικής ανταλλαγής 
πληροφοριών με φορολογικές αρχές της 
αλλοδαπής,
- στην οποία υπάρχει έλλειψη διαφάνειας 
στις νομοθετικές, δικαστικές ή 
διοικητικές διατάξεις,
- στην οποία δεν υπάρχει απαίτηση 
ουσιαστικής τοπικής παρουσίας,
- η οποία δρα ως εξωχώριο 
χρηματοοικονομικό κέντρο.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) μερίδια ή μετοχές άλλων ΑΚΧΑ.
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Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στην 
Επιτροπή έως την [...].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στην 
Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο είναι 
επιλέξιμο για επένδυση από ΑΚΧΑ εάν 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
οργανωμένη αγορά που αναφέρεται στο 
άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) ή 
γ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή 
εξωχρηματιστηριακό παράγωγο (OTC) 
και υπό τον όρο ότι σε κάθε περίπτωση 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο είναι 
επιλέξιμο για επένδυση από ΑΚΧΑ εάν 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
οργανωμένη αγορά που αναφέρεται στο 
άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) ή 
γ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή σε
οργανωμένο τόπο συναλλαγών, όπως 
αυτός ορίζεται στη [νέα MiFID].

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ



PR\1010062EL.doc 19/34 PE523.111v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) όταν οργανισμός αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγοράς (ΕΑΚΑΑ) αξιολογεί την 
πιστοληπτική ικανότητα εκδότη μέσων της 
χρηματαγοράς, η υποβάθμιση κάτω από τις 
δύο υψηλότερες βραχυπρόθεσμες 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό 
αυτόν θεωρείται ουσιώδης μεταβολή για 
τους σκοπούς του σημείου γ) και 
απαιτείται από τον διαχειριστή να 
υιοθετήσει νέα διαδικασία βαθμολόγησης,

δ) όταν οργανισμός αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγοράς (ΕΑΚΑΑ) αξιολογεί την 
πιστοληπτική ικανότητα εκδότη μέσων της 
χρηματαγοράς, η υποβάθμιση κάτω από τις 
δύο υψηλότερες βραχυπρόθεσμες 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό 
αυτόν θεωρείται ουσιώδης μεταβολή για 
τους σκοπούς του σημείου γ) και 
απαιτείται από τον διαχειριστή να 
υιοθετήσει νέα διαδικασία βαθμολόγησης 
της πιστωτικής ποιότητας του μέσου της 
χρηματαγοράς προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι θα συνεχίσει να είναι 
υψηλής ποιότητας.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 44 της Συνθήκης, σχετικά με 
την αποσαφήνιση των ακόλουθων 
σημείων:

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει, έως τις 31 Ιουλίου 
2015, σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων σχετικά με την αποσαφήνιση 
των ακόλουθων σημείων:

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Παρά τα επιμέρους όρια που 
καθορίζονται στην παράγραφο 2, το 
πρότυπο ΑΚΧΑ μπορεί να συνδυάζει, εάν 
αυτό θα οδηγούσε σε επενδύσεις άνω του 
15% του ενεργητικού του σε ενιαίο 
οργανισμό, οποιαδήποτε από τα ακόλουθα:

3. Παρά τα επιμέρους όρια που 
καθορίζονται στην παράγραφο 2, και κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 14, το πρότυπο 
ΑΚΧΑ μπορεί να συνδυάζει, εάν αυτό θα 
οδηγούσε σε επενδύσεις άνω του 15% του 
ενεργητικού του σε ενιαίο οργανισμό, 
οποιαδήποτε από τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΑΚΧΑ ή ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ δεν 
ζητούν αξιολόγηση του ΑΚΧΑ από 
οργανισμό αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας ούτε τη 
χρηματοδοτούν.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές, στοχεύοντας στη θέσπιση κοινών 
παραμέτρων αναφοράς στα σενάρια 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που 
πρέπει να περιλαμβάνονται στις 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές 

7. Η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές, έως τις 31 Ιουλίου 2015, 
στοχεύοντας στη θέσπιση κοινών 
παραμέτρων αναφοράς στα σενάρια 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που 
πρέπει να περιλαμβάνονται στις 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι 
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επικαιροποιούνται τουλάχιστον σε ετήσια 
βάση λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες 
εξελίξεις της αγοράς.

κατευθυντήριες γραμμές 
επικαιροποιούνται τουλάχιστον σε ετήσια 
βάση λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες 
εξελίξεις της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εκτός της αποτίμησης βάσει των τιμών 
της αγοράς που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2 και 3 και της αποτίμησης 
βάσει τιμών υποδείγματος που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4, τα περιουσιακά 
στοιχεία ενός ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ 
μπορούν επίσης να αποτιμώνται με τη 
χρήση της μεθόδου αποσβεσμένου 
κόστους.

5. Εκτός της αποτίμησης βάσει των τιμών 
της αγοράς που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2 και 3 και της αποτίμησης 
βάσει τιμών υποδείγματος που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4, τα περιουσιακά 
στοιχεία ενός ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ 
μπορούν επίσης να αποτιμώνται με τη 
χρήση της μεθόδου αποσβεσμένου 
κόστους.

Η αποτίμηση αποσβεσμένου κόστους 
εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που 
θεωρείται ότι επιτρέπει τον λογικό κατά 
προσέγγιση υπολογισμό της τιμής του 
μέσου.
Δεδομένου ότι ο κίνδυνος στρεβλού 
καθορισμού των τιμών αυξάνεται με τα 
περισσότερο μακροπρόθεσμα υποκείμενα 
περιουσιακά στοιχεία, η χρήση της 
απόσβεσης περιορίζεται σε μέσα με 
χαμηλή εναπομένουσα διάρκεια και 
εφόσον δεν υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία 
των μέσων σε παράγοντες της αγοράς. 
Μέγιστη εναπομένουσα διάρκεια 
θεωρούνται οι 90 ημέρες.
Εφαρμόζονται όρια σημαντικότητας και 
διαδικασίες κλιμάκωσης προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται εγκαίρως 
διορθωτικά μέτρα όταν το αποσβεσμένο 
κόστος δεν παρέχει πλέον αξιόπιστο κατά 
προσέγγιση υπολογισμό της τιμής των 
μέσων: σε επίπεδο συνολικού 
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χαρτοφυλακίου, οι 10 μονάδες βάσης 
θεωρούνται κατάλληλο όριο.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29α
Το ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δεν 
προσφέρεται σε μικροεπενδυτές.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κάθε ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ καθιερώνει 
και διατηρεί αποθεματικό ασφαλείας ΚΑΕ 
που ανέρχεται ανά πάσα στιγμή 
τουλάχιστον στο 3% της συνολικής αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ 
σταθερής ΚΑΕ. Η συνολική αξία των 
περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ 
σταθερής ΚΑΕ υπολογίζεται ως το 
άθροισμα των αξιών κάθε περιουσιακού 
στοιχείου του ΑΚΧΑ που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφοι 3 
και 4.

Κάθε ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ καθιερώνει 
και διατηρεί, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014,
αποθεματικό ασφαλείας ΚΑΕ που 
ανέρχεται ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον 
στο 3% της συνολικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ 
σταθερής ΚΑΕ. Η συνολική αξία των 
περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ 
σταθερής ΚΑΕ υπολογίζεται ως το 
άθροισμα των αξιών κάθε περιουσιακού 
στοιχείου του ΑΚΧΑ που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφοι 3 
και 4.

Εντός [ΕΕ ημερομηνία: πέντε έτη από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], όλα τα ΑΚΧΑ σταθερής 
ΚΑΕ που εδρεύουν, βρίσκονται υπό 
διαχείριση ή προωθούνται εμπορικά στην 
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Ένωση μετατρέπονται σε ΑΚΧΑ 
κυμαινόμενης ΚΑΕ.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ σταθερής 
ΚΑΕ ειδοποιείται αμελλητί για 
οποιαδήποτε μείωση κάτω από το 3% του 
ποσού του αποθεματικού ασφαλείας ΚΑΕ.

1. Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ σταθερής 
ΚΑΕ και η ΕAΚΑΑ ειδοποιούνται
αμελλητί για τα απαραίτητα έγγραφα που 
αποδεικνύουν την ύπαρξη του 
αποθεματικού ασφαλείας και για
οποιαδήποτε μείωση κάτω από το 3% του 
ποσού του αποθεματικού ασφαλείας ΚΑΕ.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως εξωτερική στήριξη νοείται η άμεση ή 
έμμεση στήριξη που παρέχεται από τρίτο 
μέρος και προορίζεται για ή στην πράξη θα 
είχε ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση της 
ρευστότητας του ΑΚΧΑ ή τη 
σταθεροποίηση της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή 
μετοχή του ΑΚΧΑ.

Ως εξωτερική στήριξη νοείται η άμεση ή 
έμμεση στήριξη που παρέχεται από τρίτο 
μέρος και προορίζεται για ή στην πράξη θα 
είχε ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση της 
ρευστότητας του ΑΚΧΑ ή τη 
σταθεροποίηση της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή 
μετοχή του ΑΚΧΑ. Εξωτερική στήριξη 
δεν παρέχεται από εθνική, περιφερειακή 
ή τοπική δημόσια αρχή.

Or. en
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) Εξωτερική στήριξη δεν παρέχεται 
από εθνική, περιφερειακή ή τοπική 
δημόσια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 36α

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ
Η ΕΑΚΑΑ εκπονεί λεπτομερείς 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
οικονομική χορηγία έως τις 31 Ιουλίου 
2015 όσον αφορά:
- το μέγιστο ποσό που μπορούν να 
παρέχουν οι χορηγοί και τις ισχύουσες 
προϋποθέσεις,
- τα χαρακτηριστικά της χορηγίας,
- τη διάρκεια της χορηγίας.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ αναφέρουν Τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ αναφέρουν 
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σαφώς ότι είναι ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ σε 
οποιοδήποτε εξωτερικό ή εσωτερικό 
έγγραφο, έκθεση, δήλωση, διαφήμιση, 
επιστολή ή κάθε άλλο γραπτό αποδεικτικό 
στοιχείο που εκδίδεται από το ΑΚΧΑ ή 
τον διαχειριστή του, που απευθύνεται ή 
προορίζεται για διανομή σε υποψήφιους 
επενδυτές, μεριδιούχους, μετόχους ή οι 
αρμόδιες αρχές του ΑΚΧΑ ή του 
διαχειριστή του.

σαφώς ότι είναι ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ σε 
οποιοδήποτε εξωτερικό ή εσωτερικό 
έγγραφο, έκθεση, δήλωση, διαφήμιση, 
επιστολή ή κάθε άλλο γραπτό αποδεικτικό 
στοιχείο που εκδίδεται από το ΑΚΧΑ ή 
τον διαχειριστή του, που απευθύνεται ή 
προορίζεται για διανομή σε υποψήφιους 
επενδυτές, μεριδιούχους, μετόχους ή οι 
αρμόδιες αρχές του ΑΚΧΑ ή του 
διαχειριστή του.

Κατόπιν αιτήματος του επενδυτή, το 
ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ ανακοινώνει την 
ΚΑΕ.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η πολιτική αποδοχών των ΑΚΧΑ 
είναι διαφανής. Κατά συνέπεια, τα ΑΚΧΑ 
καθορίζουν και εφαρμόζουν πολιτικές και 
πρακτικές αποδοχών που συνάδουν με 
την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση 
των κινδύνων και την προάγουν, ενώ δεν 
ενθαρρύνουν την ανάληψη κινδύνων που 
είναι ασύμβατη προς το προφίλ κινδύνου, 
τους κανονισμούς ή τα καταστατικά 
έγγραφα του ΑΚΧΑ που διαχειρίζονται.
2. Οι πολιτικές και οι πρακτικές 
αποδοχών καλύπτουν τα σταθερά και 
μεταβλητά τμήματα των μισθών και τις 
προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές.
3. Οι πολιτικές και οι πρακτικές 
αποδοχών εφαρμόζονται σε εκείνα τα 
μέλη του προσωπικού, 
συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων 
και λοιπού προσωπικού όπως μεταξύ 
άλλων οι έκτακτοι ή συμβασιούχοι 
υπάλληλοι, σε επίπεδο κεφαλαίου ή 
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τμήματος τα οποία είναι:
α) διαχειριστές κεφαλαίων,
β) πρόσωπα που δεν είναι διαχειριστές 
κεφαλαίων και λαμβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις που επηρεάζουν τη θέση 
κινδύνου του κεφαλαίου,
γ) πρόσωπα που δεν είναι διαχειριστές 
κεφαλαίων και έχουν την εξουσία να 
ασκούν επιρροή στους υπαλλήλους, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων 
και αναλυτών επενδύσεων,
δ) ανώτερα διοικητικά στελέχη, πρόσωπα 
που αναλαμβάνουν κινδύνους, προσωπικό 
που ασκεί καθήκοντα ελέγχου, και
ε) οποιοσδήποτε άλλος υπάλληλος ή 
μέλος του προσωπικού, όπως μεταξύ 
άλλων έκτακτος ή συμβασιούχος 
υπάλληλος, ο οποίος λαμβάνει συνολικές 
αποδοχές που τον τοποθετούν στο ίδιο 
κλιμάκιο αποδοχών με τα ανώτερα 
διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που 
αναλαμβάνουν κινδύνους, και του οποίου 
οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου 
των εταιρειών διαχείρισης ή του ΑΚΧΑ 
που διαχειρίζονται.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε διαχειριζόμενο ΑΚΧΑ, ο 
διαχειριστής του διαβιβάζει πληροφορίες 
στην αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ 
τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση. Ο 
διαχειριστής, κατόπιν αιτήματος,
διαβιβάζει τις πληροφορίες και στην 
αρμόδια αρχή του διαχειριστή εάν αυτή 
διαφέρει από την αρμόδια αρχή του 

1. Για κάθε διαχειριζόμενο ΑΚΧΑ, ο 
διαχειριστής του διαβιβάζει πληροφορίες 
στην αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ 
τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση. Ο 
διαχειριστής διαβιβάζει τις πληροφορίες 
και στην αρμόδια αρχή του διαχειριστή εάν 
αυτή διαφέρει από την αρμόδια αρχή του 
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ΑΚΧΑ. ΑΚΧΑ.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές εποπτεύουν τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
σε συνεχή βάση.

1. Τα ΑΚΧΑ που διαχειρίζονται 
περιουσιακά στοιχεία άνω των 10 
δισεκατομμυρίων ευρώ εποπτεύονται σε 
συνεχή βάση από την ΕΑΚΑΑ όσον 
αφορά τη συμμόρφωση με τον παρόντα 
κανονισμό.

Τα υπόλοιπα ΑΚΧΑ υπόκεινται στην 
εποπτεία των αρμόδιων αρχών σε συνεχή 
βάση.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ είναι 
υπεύθυνη για την εποπτεία της 
συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στον κανονισμό του κεφαλαίου ή 
τα καταστατικά έγγραφα, καθώς και τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στο 
ενημερωτικό δελτίο, το οποίο θα πρέπει να 
είναι σύμφωνο με τον παρόντα κανονισμό.

3. Η ΕΑΚΑΑ και η αρμόδια αρχή του 
ΑΚΧΑ, κατά περίπτωση, ανάλογα με τον 
τύπο του ΑΚΧΑ που έχουν αρμοδιότητα 
να εποπτεύουν, είναι υπεύθυνες για την 
εποπτεία της συμμόρφωσης με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στον 
κανονισμό του κεφαλαίου ή τα 
καταστατικά έγγραφα, καθώς και τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στο 
ενημερωτικό δελτίο, το οποίο θα πρέπει να 
είναι σύμφωνο με τον παρόντα κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρμόδια αρχή του διαχειριστή είναι 
υπεύθυνη για την εποπτεία της επάρκειας 
των ρυθμίσεων και της οργάνωσης του 
διαχειριστή, έτσι ώστε ο διαχειριστής του 
ΑΚΧΑ να είναι σε θέση να 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις και 
τους κανόνες σχετικά με τη σύσταση και 
τη λειτουργία όλων των ΑΚΧΑ που 
διαχειρίζεται.

4. Η ΕΑΚΑΑ και η αρμόδια αρχή του 
διαχειριστή, κατά περίπτωση, ανάλογα με 
τον τύπο του ΑΚΧΑ που έχουν 
αρμοδιότητα να εποπτεύουν, είναι 
υπεύθυνες για την εποπτεία της επάρκειας 
των ρυθμίσεων και της οργάνωσης του 
διαχειριστή, έτσι ώστε ο διαχειριστής του 
ΑΚΧΑ να είναι σε θέση να 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις και 
τους κανόνες σχετικά με τη σύσταση και 
τη λειτουργία όλων των ΑΚΧΑ που 
διαχειρίζεται.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν 
ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι 
ή προωθούνται εμπορικά στην επικράτειά
τους, ώστε να επιβεβαιώσουν ότι δεν 
χρησιμοποιούν την ονομασία «ΑΚΧΑ» ή 
υπονοούν ότι είναι ΑΚΧΑ, εκτός αν 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό.

5. Η ΕΑΚΑΑ και οι αρμόδιες αρχές, κατά
περίπτωση, ανάλογα με τον τύπο του 
ΑΚΧΑ που έχουν αρμοδιότητα να 
εποπτεύουν, παρακολουθούν ΟΣΕΚΑ ή 
ΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι ή 
προωθούνται εμπορικά στην επικράτειά 
τους, ώστε να επιβεβαιώσουν ότι δεν 
χρησιμοποιούν την ονομασία «ΑΚΧΑ» ή 
υπονοούν ότι είναι ΑΚΧΑ, εκτός αν 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό

Or. en
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις αρμόδιες αρχές παρέχονται όλες οι 
εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που 
είναι αναγκαίες για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

1. Στην ΕΑΚΑΑ και στις αρμόδιες αρχές, 
κατά περίπτωση, ανάλογα με τον τύπο 
του ΑΚΧΑ που έχουν αρμοδιότητα να 
εποπτεύουν, παρέχονται όλες οι εξουσίες 
εποπτείας και διερεύνησης που είναι 
αναγκαίες για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την πρώτη 
πρόταση του άρθρου 30 παράγραφος 1, 
υφιστάμενος ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ που πληροί 
τα κριτήρια για τον ορισμό ΑΚΧΑ 
σταθερής ΚΑΕ που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 10 καθορίζει αποθεματικό 
ασφαλείας ΚΑΕ που ανέρχεται 
τουλάχιστον

διαγράφεται

α) στο 1% της συνολικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων σταθερής ΚΑΕ, 
εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού,
β) στο 2% της συνολικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων σταθερής ΚΑΕ, 
εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού,
γ) στο 3% της συνολικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων σταθερής ΚΑΕ, 
εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 
του παρόντος άρθρου, η αναφορά στο 3% 
στα άρθρα 33 και 34 ερμηνεύεται ως 
αναφορά στα ποσά του αποθεματικού 
ασφαλείας ΚΑΕ που αναφέρονται 
αντίστοιχα στα στοιχεία α), β) και γ) της 
παραγράφου 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 13 και 19 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 13 και 19 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η 
Επιτροπή εγκρίνει τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται 
στα άρθρα 13 και 19 το αργότερο έως τις 
31 Ιουλίου 2015.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορική αναδρομή:

Το σκιώδες τραπεζικό σύστημα είναι το σύστημα πιστωτικής διαμεσολάβησης που 
περιλαμβάνει οντότητες και δραστηριότητες εκτός του κανονικού τραπεζικού συστήματος. Οι 
σκιώδεις τράπεζες δεν αποτελούν αντικείμενο ρυθμίσεων όπως οι τράπεζες, ασκούν όμως 
δραστηριότητες τραπεζικής υφής. Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) 
εκτίμησε χονδρικά ότι το μέγεθος του παγκόσμιου σκιώδους τραπεζικού συστήματος ανήλθε 
περίπου στα 51 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2011. Το μέγεθος αυτό αντιπροσωπεύει το 25-30% 
του συνολικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και το ήμισυ του μεγέθους των τραπεζικών 
περιουσιακών στοιχείων. Το σκιώδες τραπεζικό σύστημα έχει συνεπώς συστημική σημασία 
για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρώπης.

Το ΑΚΧΑ θα πρέπει να θεωρείται σημαντική οντότητα του σκιώδους τραπεζικού 
συστήματος.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο 
επενδύει σε βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα, όπως τα μέσα της χρηματαγοράς, που εκδίδονται 
από τράπεζες, κυβερνήσεις ή επιχειρήσεις. Τα μέσα της χρηματαγοράς περιλαμβάνουν 
παραδοσιακά γραμμάτια του Δημοσίου, εμπορικά χρεόγραφα ή πιστοποιητικά καταθέσεων.

Λόγω των συστημικών διασυνδέσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) 
με τον τραπεζικό τομέα και με τη χρηματοδότηση εταιρειών και κυβερνήσεων, τα ΑΚΧΑ 
έχουν αναγνωριστεί από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), τη Διεθνή 
Οργάνωση Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικού Κινδύνου (ESRB), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (ΕΚ) ως σημαντική οντότητα που προσομοιάζει στις λειτουργίες των σκιωδών 
τραπεζών.

Όπως υπογραμμίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεσή του σχετικά με το 
σκιώδες τραπεζικό σύστημα που εγκρίθηκε την 20ή Νοεμβρίου 2012, το ΑΚΧΑ πρέπει, κατά 
προτεραιότητα, να υπόκειται σε μέτρα με στόχο τη μείωση των ιδιαίτερων κινδύνων που 
συνδέονται με τις «φυγές» ώστε να καταστεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα πιο σταθερό.

Ρόλος και σημασία των ΑΚΧΑ:

Τα ΑΚΧΑ συνιστούν σημαντική πηγή βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης για 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις. Στην Ευρώπη, το 22% περίπου 
των βραχυπρόθεσμων χρεογράφων που εκδίδονται από κυβερνήσεις ή από τον τομέα των 
επιχειρήσεων κατέχονται από ΑΚΧΑ. Τα ΑΚΧΑ αντιπροσωπεύουν το 38% των 
βραχυπρόθεσμων χρεογράφων που εκδίδονται από τον τραπεζικό τομέα. Συνολικά, τα 
περιουσιακά στοιχεία του χαρτοφυλακίου των ΑΚΧΑ ανέρχονται σε περίπου 1 
τρισεκατομμύριο ευρώ στην ΕΕ.
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Τα ΑΚΧΑ διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-08.
Στην Ευρώπη, ορισμένα επονομαζόμενα ως «ενισχυμένα ΑΚΧΑ» επλήγησαν από την κρίση 
στην αγορά ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου των ΗΠΑ το καλοκαίρι του 2007 και 
έπρεπε είτε να λάβουν στήριξη από τράπεζες χορηγούς είτε να ανασταλούν. Συγκριτικά, οι 
ΗΠΑ αντιμετώπισαν μια κρίση πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων όταν ένα ηγετικό ταμείο, το 
Reserve Primary Fund, αντιμετώπισε αδυναμία πληρωμής: δηλ. δεν κατάφερε να διατηρήσει 
την καθαρή αξία του ενεργητικού του στο 1 δολάριο ΗΠΑ, μετά την κατάρρευση της 
Lehman Brothers. Το γεγονός αυτό πυροδότησε «φυγή» από τα ΑΚΧΑ, με αναλήψεις 
περίπου 310 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ –περίπου το 10% των συνολικών 
περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση– από τα κεφάλαια αυτά στη διάρκεια λίγων μόνο 
ημερών. Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν αποδιοργάνωση της αγοράς εμπορικών χρεογράφων 
(CP) και ανάγκασαν τις αρχές των ΗΠΑ να παρέμβουν με τη δημιουργία, μεταξύ άλλων, δύο 
διευκολύνσεων ρευστότητας και την επέκταση των ανώτατων ορίων εγγύησης καταθέσεων 
(έκθεση της ΕΕΣΚ για τα ΑΚΧΑ του 2012).

Δεδομένου του σημαντικού αυτού ρόλου στην κρίση, τα ΑΚΧΑ παρότρυναν τους ρυθμιστές 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού να επανεξετάσουν εκτενώς το κανονιστικό πλαίσιο που 
ισχύει για αυτά. Στην Ευρώπη, θεσπίστηκαν νέες κατευθυντήριες οδηγίες το 2010, οι οποίες 
επιβάλλουν αυστηρά πρότυπα όσον αφορά την πιστωτική ποιότητα, τη διάρκεια των 
υποκείμενων χρεογράφων και την καλύτερη πληροφόρηση των επενδυτών. Παρόλο που οι εν 
λόγω πρωτοβουλίες θεωρούνται ότι έχουν βελτιώσει σημαντικά τη ρύθμιση των ΑΚΧΑ, οι 
συζητήσεις συνεχίζονται, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) όσο και σε διεθνές επίπεδο, 
για τη μείωση των συστημικών κινδύνων που συναρτώνται με τα ΑΚΧΑ και, ιδίως, για την 
τρωτότητά τους στις επενδυτικές «φυγές». 

 Ως εκ τούτου, ο εισηγητής σας θεωρεί ότι δεδομένης της εν λόγω συστημικής σημασίας των 
ΑΚΧΑ και του σημαντικότατου ρόλου που διαδραμάτισαν κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση, 
η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ρύθμιση του κλάδου των ΑΚΧΑ θα 
πρέπει να επικροτηθεί.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι προτάσεις του εισηγητή:

Λαμβάνοντας υπόψη τα εν λόγω διαρθρωτικά προβλήματα και το γεγονός ότι οι επενδυτές 
αντιλαμβάνονται συχνά τα χρήματα που τοποθετούνται στα ΑΚΧΑ ως εγγυημένη επένδυση, 
απαιτείται ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο 
μετασχηματισμός της ρευστότητας και της ληκτότητας και να καταστούν τα ΑΚΧΑ πιο 
σταθερά χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ο σημαντικός βραχυπρόθεσμος χρηματοδοτικός τους 
ρόλος για την πραγματική οικονομία. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενισχύει τις 
απαιτήσεις ρευστότητας, διαφοροποίησης και συγκέντρωσης και καθιστά τα ΑΚΧΑ πιο 
διαφανή και σταθερά.

Ο εισηγητής χαιρετίζει τα εν λόγω μέτρα, ωστόσο θεωρεί ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες ενέργειες σχετικά με τα ακόλουθα σημεία.

Καταρχάς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες «φυγές» όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικά και να καταστεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα πιο σταθερό, πρέπει να 
θεσπιστούν πρόσθετα μέτρα για τις σταθερές ΚΑΕ. Όπως αναφέρθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στην έκθεσή του σχετικά με το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, ο εισηγητής θεωρεί 
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ότι τα ΑΚΧΑ που προσφέρουν σταθερή καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) θα πρέπει να 
υπόκεινται σε μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση των ιδιαίτερων κινδύνων, οι οποίοι 
συναρτώνται με το χαρακτηριστικό της σταθερής ΚΑΕ τους, και να εσωτερικεύουν το κόστος 
που σχετίζεται με τους κινδύνους αυτούς. Ο εισηγητής θεωρεί ότι η εν λόγω εσωτερίκευση 
του κόστους οργανώνεται καλύτερα μέσω κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας ύψους 3%, το 
οποίο θα πρέπει να θεσπιστεί έως το τέλος του 2014. Έως το τέλος του 2019, όλες οι 
σταθερές ΚΑΕ θα πρέπει να μετατραπούν σε κυμαινόμενες ΚΑΕ, δεδομένου ότι μια τέτοια 
μετατροπή θα καταστήσει τα ΑΚΧΑ πιο διαφανή όσον αφορά την πραγματική αξία των 
υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων και συνεπώς λιγότερο ευάλωτα σε «φυγές».

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορολογικοί παράδεισοι είναι ιδιαίτερα επιζήμιοι για τη 
διεθνή οικονομία και ότι η καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων βρίσκεται στο 
επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας, όπως αναφέρθηκε από την G20 στην Αγία Πετρούπολη το 
Σεπτέμβριο 2013 και από τους υπουργούς Οικονομικών και τους διοικητές των κεντρικών 
τραπεζών της G20 το Φεβρουάριο 2013, και όπως αναγνωρίζεται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στην έκθεσή του το Μάιο 2013 σχετικά με την καταπολέμηση της φορολογικής 
απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων, και ότι ένα σημαντικό μέρος 
των δραστηριοτήτων και των οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικούς συστήματος προέρχεται 
από φορολογικούς παραδείσους, ο εισηγητής έχει την πεποίθηση ότι πρέπει να θεσπιστούν 
μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ΑΚΧΑ δεν θα εδρεύουν σε φορολογικό 
παράδεισο.

Περαιτέρω, ο εισηγητής θεωρεί ότι τα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία στα οποία τα ΑΚΧΑ 
μπορούν να επενδύσουν πρέπει να επεκταθούν κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό σε τμήματα 
άλλων ΑΚΧΑ υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένοι αυστηροί όροι.

Ο εισηγητής επικροτεί τα λοιπά μέτρα που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
την αύξηση της διαφάνειας, ωστόσο θεωρεί ότι η εν λόγω διαφάνεια θα πρέπει να επεκταθεί 
και στις πολιτικές και πρακτικές αποδοχών των ΑΚΧΑ. Επιπλέον, οι σταθερές ΚΑΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν ανά πάσα στιγμή την ΚΑΕ των μεριδίων στους 
επενδυτές.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια αξιόπιστη εικόνα για την αξία των περιουσιακών 
στοιχείων των ΑΚΧΑ και για τη σχετική πολιτική ανάληψης κινδύνου, η αξιολόγηση από 
έναν οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. 
Μολονότι ο εισηγητής είναι ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή αυτόματης εξάρτησης από 
εξωτερικές αξιολογήσεις, ωστόσο δεν είναι υπέρ της απαγόρευσης της δυνατότητας των 
ΑΚΧΑ να ζητούν ή να χρηματοδοτούν αξιολόγηση από οργανισμό που αναγνωρίζεται από 
την ΕΑΚΑΑ, εφόσον τηρούνται όλες οι διατάξεις των κανονισμών σχετικά με τους 
οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (CRA).  Στο πλαίσιο αυτό, έχει 
επίσης καίρια σημασία η μέθοδος εσωτερικής αξιολόγησης να είναι αξιόπιστη, λειτουργική 
και να μην υπόκειται σε σύγκρουση συμφερόντων.

Για την αξιολόγηση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων στα οποία έχουν επενδύσει τα 
ΑΚΧΑ, είναι πολύ σημαντικό η μέθοδος αποτίμησης να είναι σταθερή και αξιόπιστη. Ο 
εισηγητής θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το μοντέλο αποσβεσμένου κόστους που χρησιμοποιείται 
από τη σταθερή ΚΑΕ είναι χρήσιμο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται πιο λεπτομερείς 
όροι, ιδίως η μέγιστη εναπομένουσα διάρκεια θα πρέπει να είναι περιορισμένη στις 90 
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ημέρες, και όταν η μέθοδος αποσβεσμένου κόστους δεν παρέχει πλέον αξιόπιστο κατ’ 
εκτίμηση υπολογισμό της τιμής των μέσων, θα πρέπει να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα. 

Η στήριξη χορηγών για σταθερές ΚΑΕ πρέπει να περιοριστεί στη δημιουργία του 
κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι κυμαινόμενες ΚΑΕ 
μπορούν να ισχύουν και για την εξωτερική στήριξη, ωστόσο αυτή δεν θα παρέχεται από 
κυρίαρχη, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή.
Επιπλέον, απαιτείται περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά το μέγιστο ποσό για το οποίο 
μπορεί να δοθεί στήριξη σε μια κυμαινόμενη ΚΑΕ, τον μέγιστο χρόνο και τη μορφή που 
μπορεί να λάβει η εν λόγω χορηγία.
Η ΕΑΚΑΑ θα εκπονήσει συνεπώς τις αναγκαίες λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές.

Δεδομένης της συστημικής σημασίας αρκετών ΑΚΧΑ και σύμφωνα με την επικείμενη άμεση 
εποπτεία της ΕΚΤ όσον αφορά τις συστημικές τράπεζες στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης, 
ο εισηγητής θεωρεί ότι η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να καταστεί υπεύθυνη για την άμεση εποπτεία 
των συστημικά σημαντικότερων ΑΚΧΑ, σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή.


