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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2004/39/ΕΚ και 2009/…/ΕΚ
(COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2009)0207),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 47, παράγραφος 2, της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C7-0040/2009),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

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 Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική βάσει 
της αρχής της διασποράς των κινδύνων
προς όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς 
όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για 
διαχειριστές μη συλλογικών επενδύσεων, 
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διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων ή
για διαχειριστές μη συλλογικών 
επενδύσεων, όπως είναι οι προικοδοτήσεις, 
τα κρατικά επενδυτικά ταμεία ή τα 
περιουσιακά στοιχεία που είναι 
κατατεθειμένα σε ίδιο λογαριασμό από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει ούτε για 
ενεργά διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό 
μορφή κινητών αξιών, όπως 
πιστοποιητικά, διευθυνόμενες 
προθεσμιακές συμβάσεις, ή τιμαριθμικές 
ομολογίες. Θα πρέπει, ωστόσο, να 
καλύπτει τους διαχειριστές όλων των 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι 
οποίοι δεν απαιτείται να έχουν άδεια ως 
ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες επενδύσεων οι 
οποίες έχουν λάβει άδεια δυνάμει της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν είναι 
υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

όπως είναι οι προικοδοτήσεις, τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία, οι κεντρικές τράπεζες
ή τα περιουσιακά στοιχεία που είναι 
κατατεθειμένα σε ίδιο λογαριασμό από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
συνταξιοδοτικά ταμεία ή ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Για να 
επωφελούνται των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, οι 
ΔΟΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται 
αδιαλείπτως προς τις προϋποθέσεις των 
εξαιρέσεων αυτών. Η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει, ωστόσο, να καλύπτει τους 
διαχειριστές όλων των οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι δεν 
απαιτείται να έχουν άδεια ως ΟΣΕΚΑ. Οι 
εταιρείες επενδύσεων οι οποίες έχουν 
λάβει άδεια δυνάμει της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν είναι 
υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, οι εξαιρέσεις πρέπει να περιοριστούν.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για την αποφυγή επιβολής 
υπερβολικών ή δυσανάλογων 

διαγράφεται
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απαιτήσεων, στην παρούσα οδηγία 
προβλέπεται εξαίρεση για τους ΔΟΕΕ 
στις περιπτώσεις που το υπό διαχείριση 
αθροιστικό αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κάτω 
από το ανώτατο όριο των 100 
εκατομμυρίων ευρώ. Οι δραστηριότητες
των συγκεκριμένων ΔΟΕΕ δεν είναι 
πιθανόν να έχουν σημαντικές συνέπειες 
για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή 
την αποδοτικότητα της αγοράς. Για τους 
ΔΟΕΕ οι οποίοι διαχειρίζονται μόνο ΟΕΕ 
χωρίς μόχλευση και δεν παρέχουν στους 
επενδυτές δικαιώματα εξαγοράς για 
πενταετή περίοδο εφαρμόζεται ειδικό 
ανώτατο όριο 500 εκατομμυρίων ευρώ. 
Το εν λόγω ειδικό ανώτατο όριο 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 
διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς 
μόχλευση, ειδικευμένοι σε 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εμφανίζουν 
ακόμα μικρότερες πιθανότητες να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους. 
Εξάλλου, η πενταετής περίοδος 
αποκλεισμού των επενδυτών εξαλείφει 
τους κινδύνους ρευστότητας. Οι ΔΟΕΕ 
που εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε κάθε 
σχετική εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, θα 
πρέπει να τους επιτρέπεται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ, υποκείμενοι 
στη διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη 
διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου και 
αυστηρού ρυθμιστικού και εποπτικού 
πλαισίου για τις δραστηριότητες των 

(7) Η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη 
διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου και 
αυστηρού ρυθμιστικού και εποπτικού 
πλαισίου για τις δραστηριότητες των 
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ΔΟΕΕ. Η χορήγηση αδείας σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία καλύπτει τις 
υπηρεσίες διαχείρισης και διοίκησης των 
ΔΟΕΕ σε ολόκληρη την Κοινότητα. 
Επιπλέον, οι εγκεκριμένοι ΔΟΕΕ 
δικαιούνται να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ 
σε επαγγελματίες επενδυτές στην 
Κοινότητα, με την επιφύλαξη διαδικασίας 
κοινοποίησης.

ΔΟΕΕ. Η χορήγηση αδείας σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία καλύπτει τις 
υπηρεσίες διαχείρισης και διοίκησης των 
ΔΟΕΕ σε ολόκληρη την Κοινότητα. 
Επιπλέον, οι εγκεκριμένοι ΔΟΕΕ 
δικαιούνται να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ 
που εδρεύουν στην Κοινότητα σε 
επαγγελματίες επενδυτές σε ολόκληρη την
Κοινότητα, με την επιφύλαξη διαδικασίας 
κοινοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής 
άλλων πράξεων του κοινοτικού δικαίου, τα 
κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν 
αυστηρότερες απαιτήσεις στους ΔΟΕΕ, σε 
περίπτωση που οι ΔΟΕΕ προωθούν 
εμπορικά έναν ΟΕΕ αποκλειστικά στο 
ευρύ επενδυτικό κοινό ή σε περίπτωση που 
οι ΔΟΕΕ προωθούν εμπορικά τον ίδιο 
ΟΕΕ τόσο σε επαγγελματίες επενδυτές, 
όσο και στο ευρύ επενδυτικό κοινό, 
ανεξαρτήτως του αν τα μερίδια ή οι 
μετοχές του εν λόγω ΟΕΕ προωθούνται 
εμπορικά σε εγχώρια ή διασυνοριακή 
βάση. Αυτές οι δύο εξαιρέσεις δίδουν τη 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιβάλλουν 
επιπρόσθετες διασφαλίσεις, εφόσον τις 
κρίνουν αναγκαίες για την προστασία του 
ευρέος επενδυτικού κοινού. Με τον τρόπο 
αυτό λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι 
ΟΕΕ είναι συχνά μη ρευστοποιήσιμοι και 
υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο σημαντικής 
απώλειας κεφαλαίου. Οι επενδυτικές 
στρατηγικές σε σχέση με τους ΟΕΕ 
γενικώς δεν είναι προσαρμοσμένες στο 
επενδυτικό προφίλ ή τις ανάγκες του 
ευρέος επενδυτικού κοινού. Είναι 

(9) Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής 
άλλων πράξεων του κοινοτικού δικαίου, τα 
κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν 
αυστηρότερες απαιτήσεις στους ΔΟΕΕ, σε 
περίπτωση που οι ΔΟΕΕ προωθούν 
εμπορικά έναν ΟΕΕ αποκλειστικά στο 
ευρύ επενδυτικό κοινό ή σε περίπτωση που 
οι ΔΟΕΕ προωθούν εμπορικά τον ίδιο 
ΟΕΕ τόσο σε επαγγελματίες επενδυτές, 
όσο και στο ευρύ επενδυτικό κοινό,
ανεξαρτήτως του αν τα μερίδια ή οι 
μετοχές του εν λόγω ΟΕΕ προωθούνται 
εμπορικά σε εγχώρια ή διασυνοριακή 
βάση. Αυτές οι δύο εξαιρέσεις δίδουν τη 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιβάλλουν 
επιπρόσθετες διασφαλίσεις, εφόσον τις 
κρίνουν αναγκαίες για την προστασία του 
ευρέος επενδυτικού κοινού. Με τον τρόπο 
αυτό λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι 
ΟΕΕ είναι συχνά μη ρευστοποιήσιμοι και 
υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο σημαντικής 
απώλειας κεφαλαίου. Οι επενδυτικές 
στρατηγικές σε σχέση με τους ΟΕΕ 
γενικώς δεν είναι προσαρμοσμένες στο 
επενδυτικό προφίλ ή τις ανάγκες του 
ευρέος επενδυτικού κοινού. Είναι 
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καταλληλότεροι για επαγγελματίες 
επενδυτές και για επενδυτές οι οποίοι 
έχουν επαρκώς μεγάλο χαρτοφυλάκιο 
επενδύσεων, ούτως ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να απορροφήσουν τους 
υψηλότερους κινδύνους απώλειας οι οποίοι 
συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις. Εν 
τούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέψουν την εμπορική προώθηση όλων 
ή ορισμένων τύπων ΟΕΕ τους οποίους 
διαχειρίζονται οι ΔΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους.
Έχοντας υπόψη το άρθρο 19 παράγραφοι 4 
και 5 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εξακολουθήσουν να 
διασφαλίζουν την πρόβλεψη κατάλληλων 
διατάξεων, σε περίπτωση που επιτρέπουν 
την εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό. Οι επενδυτικές εταιρείες 
οι οποίες έχουν λάβει άδεια δυνάμει της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ και παρέχουν 
υπηρεσίες επενδύσεων σε ιδιώτες πελάτες 
πρέπει να λάβουν υπόψη τις εν λόγω 
επιπλέον διασφαλίσεις κατά την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός ΟΕΕ 
για ένα μεμονωμένο ιδιώτη πελάτη. Σε 
περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιτρέπει 
την εμπορική προώθηση των ΟΕΕ στο 
ευρύ επενδυτικό κοινό στην επικράτειά 
του, τότε αυτή η δυνατότητα πρέπει να 
είναι διαθέσιμη ανεξαρτήτως του κράτους 
μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο 
ΔΟΕΕ, και οι όποιες πρόσθετες διατάξεις 
πρέπει να ισχύουν χωρίς διακρίσεις.

καταλληλότεροι για επαγγελματίες 
επενδυτές και για επενδυτές οι οποίοι 
έχουν επαρκώς μεγάλο χαρτοφυλάκιο 
επενδύσεων, ούτως ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να απορροφήσουν τους
υψηλότερους κινδύνους απώλειας οι οποίοι 
συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις. Εν 
τούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέψουν την εμπορική προώθηση 
ορισμένων τύπων ΟΕΕ τους οποίους 
διαχειρίζονται οι ΔΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους, με
την εξαίρεση αμοιβαίων κεφαλαίων που 
επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια και 
έχουν υποκείμενη επένδυση άνω του 30% 
σε ΟΕΕ, τα οποία δεν διαθέτουν το 
ευρωπαϊκό διαβατήριο εμπορίας δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας, και τα 
τροφοδοτικά κεφάλαια (feeders) που 
επενδύουν σε κύρια κεφάλαια-ΟΕΕ, τα 
οποία δεν διαθέτουν το ευρωπαϊκό 
διαβατήριο εμπορίας δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας. Έχοντας υπόψη το 
άρθρο 19 παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διασφαλίζουν την 
πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων, σε 
περίπτωση που επιτρέπουν την εμπορική 
προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό 
κοινό. Οι επενδυτικές εταιρείες οι οποίες 
έχουν λάβει άδεια δυνάμει της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ και παρέχουν υπηρεσίες 
επενδύσεων σε ιδιώτες πελάτες πρέπει να 
λάβουν υπόψη τις εν λόγω επιπλέον 
διασφαλίσεις κατά την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας ενός ΟΕΕ για ένα 
μεμονωμένο ιδιώτη πελάτη. Σε περίπτωση 
που ένα κράτος μέλος επιτρέπει την 
εμπορική προώθηση των ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά του, 
τότε αυτή η δυνατότητα πρέπει να είναι 
διαθέσιμη ανεξαρτήτως του κράτους 
μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο 
ΔΟΕΕ, και οι όποιες πρόσθετες διατάξεις 
πρέπει να ισχύουν χωρίς διακρίσεις. 

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας και δεδομένης της 
επικάλυψης ανάμεσα στις απαιτήσεις 
αδείας της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 , για 
τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
σχετικά με ορισμένους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ) (αναδιατύπωση)1 και τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, οι 
διαχειριστές που λαμβάνουν άδεια βάσει 
είτε εκείνης είτε της παρούσας οδηγίας 
πρέπει να δικαιούνται να λάβουν άδεια 
βάσει της άλλης οδηγίας, με μόνη 
επιφύλαξη τη συμμόρφωση προς 
οποιεσδήποτε συναφείς πρόσθετες
απαιτήσεις για τη νέα άδεια. Εν 
προκειμένω πρέπει να είναι δυνατές οι 
παραπομπές σε έγγραφα, με την 
προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες που 
περιέχονται στα έγγραφα αυτά έχουν 
παραμείνει αμετάβλητες.  Η οδηγία 
2009/65/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ώστε 
να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα.
1 ΕΕ L 302, 23.11.1995, σ. 32.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας, καθώς και η αποφυγή επικάλυψης 
από πλευράς εργασιών και εξόδων.
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η διάταξη για την εφαρμογή 
απαιτήσεων ελάχιστου κεφαλαίου είναι 
απαραίτητη για τη διασφάλιση της 
συνέχισης και της ομαλότητας των 
υπηρεσιών διαχείρισης που παρέχουν οι 
ΔΟΕΕ. Οι τρέχουσες απαιτήσεις 
κεφαλαίου πρέπει να καλύπτουν την 
πιθανή έκθεση των ΔΟΕΕ σε 
επαγγελματική ευθύνη αναφορικά με τις 
δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
διαχείρισης οι οποίες παρέχονται βάσει 
ανάθεσης ή εντολής.

(11) Η διάταξη για την εφαρμογή 
απαιτήσεων ελάχιστου κεφαλαίου είναι 
απαραίτητη για τη διασφάλιση της 
συνέχισης και της ομαλότητας των 
υπηρεσιών διαχείρισης που παρέχουν οι 
ΔΟΕΕ. Οι τρέχουσες απαιτήσεις 
κεφαλαίου πρέπει να καλύπτουν την 
πιθανή έκθεση των ΔΟΕΕ σε 
επαγγελματική ευθύνη αναφορικά με τις 
δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
διαχείρισης οι οποίες παρέχονται βάσει 
ανάθεσης ή εντολής. Η απαίτηση ιδίων 
κεφαλαίων πρέπει συνεπώς να υπόκειται 
στο ίδιο ανώτατο όριο με εκείνο που θέτει 
η οδηγία 2009/65/ΕΚ. Επιπλέον, τα ίδια 
κεφάλαια πρέπει να επενδύονται σε 
ρευστά ή βραχυχρονίως ρευστοποιήσιμα 
περιουσιακά στοιχεία και να μην 
περιλαμβάνουν κερδοσκοπικές θέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική ευθυγράμμιση με τον ΟΣΕΚΑ, αιτιολογική σκέψη 9.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η δήλωση των ηγετών ύστερα από 
τη σύνοδο κορυφής της G-20 στο 
Πίτσμπουργκ, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 
2009, κατέδειξε τη διεθνή συμφωνία όσον 
αφορά την αμοιβή των στελεχών στις 
τράπεζες και στις άλλες συστημικά 
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σημαντικές επιχειρήσεις 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι αρχές 
αυτές πρέπει να εφαρμόζονται στους 
ΔΟΕΕ που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η 
Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει 
εκτελεστικά μέτρα για τον σκοπό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β)Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει 
ώστε οι απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας για τους θεματοφύλακες να 
εφαρμοστούν στους θεματοφύλακες των 
ΟΣΕΚΑ και, για τον σκοπό αυτό, πρέπει 
να αναθεωρήσει αναλόγως την οδηγία 
2009/65/ΕΚ έως την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας το 
αργότερο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί διατομεακή συνέπεια.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η αξιόπιστη και αντικειμενική 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων είναι 
πολύ σημαντική για την προστασία των 
συμφερόντων των επενδυτών. Διάφοροι 
ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν διάφορες 

(13) Η αξιόπιστη και αντικειμενική 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων είναι 
πολύ σημαντική για την προστασία των 
συμφερόντων των επενδυτών. Διάφοροι 
ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν διάφορες 
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μεθοδολογίες και συστήματα αποτίμησης 
περιουσιακών στοιχείων, αναλόγως με τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις αγορές στις 
οποίες επενδύουν κατά κύριο λόγο. Είναι 
σκόπιμο να αναγνωριστούν οι εν λόγω 
διαφορές χωρίς, ωστόσο, να απαιτηθεί η 
ανάληψη της αποτίμησης περιουσιακών 
στοιχείων από οντότητα ανεξάρτητη από 
το ΔΟΕΕ.

μεθοδολογίες και συστήματα αποτίμησης 
περιουσιακών στοιχείων, αναλόγως με τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις αγορές στις 
οποίες επενδύουν κατά κύριο λόγο. Είναι 
σκόπιμο να αναγνωριστούν οι εν λόγω 
διαφορές. Η διαδικασία για την 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και ο 
υπολογισμός της καθαρής αξίας 
ενεργητικού (net asset value) πρέπει να 
είναι ανεξάρτητα από τις διαχειριστικές 
λειτουργίες του ΔΟΕΕ. Κατά περίπτωση, 
η αποτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων και ο υπολογισμός της 
καθαρής αξίας ενεργητικού μπορούν να 
ανατίθενται από τον ΔΟΕΕ σε τρίτο.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι ΔΟΕΕ δύνανται να αναθέσουν την 
ευθύνη εκτέλεσης των καθηκόντων τους 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Οι 
ΔΟΕΕ εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι 
για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων 
τους και τη συμμόρφωση με τους κανόνες 
οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα 
οδηγία.

(14) Οι ΔΟΕΕ δύνανται να αναθέσουν την 
εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων τους 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Οι 
ΔΟΕΕ εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι 
για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων 
τους και τη συμμόρφωση με τους κανόνες 
οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένου ότι οι ΔΟΕΕ οι οποίοι (15) Δεδομένου ότι οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
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χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
στις επενδυτικές τους στρατηγικές μπορεί, 
υπό ορισμένες συνθήκες, να συνεισφέρουν 
στη δημιουργία ενός συστημικού κινδύνου 
ή αγορών με μη ομαλές συνθήκες, θα 
πρέπει να επιβληθούν ειδικές απαιτήσεις 
στους ΔΟΕΕ οι οποίοι χρησιμοποιούν 
ορισμένες τεχνικές οι οποίες προκαλούν 
συγκεκριμένους κινδύνους. Οι 
απαραίτητες πληροφορίες για τον 
εντοπισμό, την παρακολούθηση και την 
ανταπόκριση στους εν λόγω κινδύνους δεν 
έχουν συλλεχθεί με ενιαίο τρόπο σε 
ολόκληρη την Κοινότητα, και δεν έχει 
πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή τους σε όλα 
τα κράτη μέλη ώστε να προσδιοριστούν οι 
πιθανές πηγές κινδύνου για τη 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών της Κοινότητας. Για την 
επανόρθωση αυτής της κατάστασης, θα 
πρέπει να τεθούν σε ισχύ ειδικές 
απαιτήσεις για τους ΔΟΕΕ, οι οποίοι 
χρησιμοποιούν συνεχώς υψηλά επίπεδα 
μόχλευσης στις επενδυτικές στρατηγικές 
τους. Οι εν λόγω ΔΟΕΕ πρέπει να 
οφείλουν να γνωστοποιούν πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση και τις πηγές 
μόχλευσης. Οι εν λόγω πληροφορίες 
πρέπει να είναι αθροιστικές και να 
ανταλλάσσονται με άλλες αρχές της 
Κοινότητας ώστε να διευκολυνθεί η 
συλλογική ανάλυση του αντικτύπου της 
μόχλευσης των εν λόγω ΔΟΕΕ στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα της 
Κοινότητας, καθώς και η κοινή 
ανταπόκριση.

χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
στις επενδυτικές τους στρατηγικές μπορεί, 
υπό ορισμένες συνθήκες, να συνεισφέρουν 
στη δημιουργία ενός συστημικού κινδύνου 
ή αγορών με μη ομαλές συνθήκες, θα 
πρέπει να επιβληθούν ειδικές απαιτήσεις 
στους ΔΟΕΕ οι οποίοι χρησιμοποιούν 
ορισμένες τεχνικές οι οποίες προκαλούν 
συγκεκριμένους κινδύνους. Οι 
απαραίτητες πληροφορίες για τον 
εντοπισμό, την παρακολούθηση και την 
ανταπόκριση στους εν λόγω κινδύνους δεν 
έχουν συλλεχθεί με ενιαίο τρόπο σε 
ολόκληρη την Κοινότητα, και δεν έχει 
πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή τους σε όλα 
τα κράτη μέλη ώστε να προσδιοριστούν οι 
πιθανές πηγές κινδύνου για τη 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών της Κοινότητας. Για την 
επανόρθωση αυτής της κατάστασης, θα 
πρέπει να τεθούν σε ισχύ ειδικές
απαιτήσεις για τους ΔΟΕΕ, οι οποίοι 
χρησιμοποιούν συνεχώς υψηλά επίπεδα 
μόχλευσης στις επενδυτικές στρατηγικές 
τους. Οι εν λόγω ΔΟΕΕ πρέπει να 
οφείλουν να καθορίζουν όρια μόχλευσης 
για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζονται και να
γνωστοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση και τις πηγές μόχλευσης. Οι εν λόγω 
πληροφορίες πρέπει να είναι αθροιστικές 
και να ανταλλάσσονται με άλλες αρχές της 
Κοινότητας ώστε να διευκολυνθεί η 
συλλογική ανάλυση του αντικτύπου της 
μόχλευσης των εν λόγω ΔΟΕΕ στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα της 
Κοινότητας, καθώς και η κοινή 
ανταπόκριση. Οι αρμόδιες αρχές 
διαβιβάζουν τις εν λόγω πληροφορίες 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού 
Κινδύνου (ΕΕΣΚ - ESRB) που ιδρύθηκε 
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009 
(κανονισμός ΕΕΣΚ) και στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών που 
ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. …/2009 (κανονισμός ΕΑΚΑΑ), 
ώστε τα εν λόγω όργανα να τις 
χρησιμοποιούν κατά την  εκτέλεση των 
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καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι δραστηριότητες ΔΟΕΕ που 
βασίζονται στη χρήση υψηλών επιπέδων 
μόχλευσης είναι δυνατόν να είναι 
καταστροφικές για τη σταθερότητα και την 
αποδοτική λειτουργία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Κρίνεται 
αναγκαίο να επιτρέπεται στην Επιτροπή να 
επιβάλλει όρια στο επίπεδο μόχλευσης που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ, 
ιδίως στις περιπτώσεις που οι ΔΟΕΕ 
χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
επί συστηματικής βάσεως. Τα όρια του 
ανώτατου ποσού μόχλευσης πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη πτυχές που άπτονται της 
πηγής μόχλευσης και των στρατηγικών 
που εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ. Πρέπει επίσης να 
λαμβάνουν υπόψη τον ουσιαστικά 
δυναμικό χαρακτήρα της διαχείρισης της 
μόχλευσης από τους περισσότερους ΔΟΕΕ 
που χρησιμοποιούν υψηλό επίπεδο 
μόχλευσης. Εν προκειμένω, τα όρια της 
μόχλευσης θα μπορούσαν, για παράδειγμα, 
να συνίστανται είτε σε κατώφλι το οποίο 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται ανά πάσα 
στιγμή είτε σε όριο ως προς τον μέσο όρο 
μόχλευσης που χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου 
(μηνιαίας ή τριμηνιαίας).

(16) Οι δραστηριότητες ΔΟΕΕ που 
βασίζονται στη χρήση υψηλών επιπέδων 
μόχλευσης είναι δυνατόν να είναι 
καταστροφικές για τη σταθερότητα και την 
αποδοτική λειτουργία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Κρίνεται 
αναγκαίο να επιτρέπεται στην Επιτροπή, 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιβάλλει 
όρια στο επίπεδο μόχλευσης που μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ και ιδίως 
στις περιπτώσεις που οι ΔΟΕΕ 
χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
επί συστηματικής βάσεως. Τα όρια του 
ανώτατου ποσού μόχλευσης πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη πτυχές που άπτονται της 
πηγής μόχλευσης και των στρατηγικών 
που εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ. Πρέπει επίσης να 
λαμβάνουν υπόψη τον ουσιαστικά 
δυναμικό χαρακτήρα της διαχείρισης της 
μόχλευσης από τους περισσότερους ΔΟΕΕ 
που χρησιμοποιούν υψηλό επίπεδο 
μόχλευσης. Εν προκειμένω, τα όρια της 
μόχλευσης θα μπορούσαν, για παράδειγμα, 
να συνίστανται είτε σε κατώφλι το οποίο 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται ανά πάσα 
στιγμή είτε σε όριο ως προς τον μέσο όρο 
μόχλευσης που χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου 
(μηνιαίας ή τριμηνιαίας). Κατά την 
άσκηση της εξουσίας της να θέτει όρια 
στη μόχλευση, η Επιτροπή πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικού 
Κινδύνου. 
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Οι ακάλυπτες πωλήσεις παίζουν 
σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και 
αποτελούν θεμιτή επενδυτική τεχνική. 
Εντούτοις, υπάρχει ο προβληματισμός 
ότι, ιδίως σε ακραίες συνθήκες της 
αγοράς, οι ακάλυπτες πωλήσεις ενδέχεται 
να συμβάλουν στη διατάραξή της. Κατά 
συνέπεια, οι ακάλυπτες πωλήσεις πρέπει 
να πραγματοποιούνται μέσα σε ένα 
εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο, ώστε 
να μειώνονται οι ενδεχόμενες 
αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις τους

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι 
ένας ΔΟΕΕ παρέχει σε όλες τις εταιρείες 
στις οποίες μπορεί να ασκήσει ελέγχουσα 
ή καθοριστική επιρροή τις απαραίτητες 
πληροφορίες προκειμένου η εταιρεία να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η εν 
λόγω ελέγχουσα επιρροή, βραχυπρόθεσμα 
ή μεσοπρόθεσμα, επηρεάζει την 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση της. 
Για το σκοπό αυτό, πρέπει να 
εφαρμοστούν ειδικές διατάξεις για τους 
ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ΟΕΕ οι οποίοι 

(17) Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι 
ένας ΔΟΕΕ παρέχει σε όλες τις εταιρείες 
στις οποίες μπορεί να ασκήσει ελέγχουσα 
ή καθοριστική επιρροή τις απαραίτητες 
πληροφορίες προκειμένου η εταιρεία να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η εν 
λόγω ελέγχουσα επιρροή, βραχυπρόθεσμα 
ή μεσοπρόθεσμα, επηρεάζει την 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση της. 
Όταν οι ΔΟΕΕ διαχειρίζονται ΟΕΕ που 
είναι σε θέση να ασκήσουν ελέγχουσα 
επιρροή σε έναν εκδότη του οποίου οι 
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είναι σε θέση να ασκήσουν ελέγχουσα 
επιρροή σε μια εισηγμένη ή μη στο 
χρηματιστήριο εταιρεία, ιδίως για την 
κοινοποίηση της ύπαρξης της εν λόγω 
θέσης και τη γνωστοποίηση πληροφοριών 
προς την εταιρεία και όλους τους άλλους 
μετόχους της σχετικά με τις προθέσεις των 
ΔΟΕΕ όσον αφορά τη μελλοντική 
επιχειρηματική ανάπτυξη και άλλες 
προγραμματισμένες αλλαγές της 
ελεγχόμενης εταιρείας. Πρέπει να τεθούν 
σε ισχύ αυξημένες απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων για τη διασφάλιση διαφάνειας 
αναφορικά με την ελεγχόμενη εταιρεία. Οι 
ετήσιες εκθέσεις των σχετικών ΟΕΕ πρέπει 
να συμπληρώνονται με πληροφορίες οι 
οποίες αφορούν ειδικά τον τύπο επένδυσης 
και την ελεγχόμενη εταιρεία.

μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη 
αγορά, οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται 
σύμφωνα με την οδηγία 2004/25/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για 
τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς1 και 
την οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση 
των προϋποθέσεων διαφάνειας 
αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά 
με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες 
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά2. Για να 
εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
μεταξύ των εκδοτών και των μη 
εισηγμένων εταιρειών στις οποίες 
επενδύουν οι ΔΟΕΕ, οι απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας πρέπει συνεπώς να 
εφαρμόζονται στους ΔΟΕΕ οι οποίοι 
διαχειρίζονται ΟΕΕ που είναι σε θέση να 
ασκήσουν ελέγχουσα επιρροή σε έναν 
εκδότη του οποίου οι μετοχές είναι 
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μόνο 
εφόσον και στον βαθμό που οι απαιτήσεις 
αυτές υπερβαίνουν τις ήδη υπάρχουσες 
διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά 
με τους εκδότες.  Για το σκοπό αυτό, 
πρέπει να εφαρμοστούν ειδικές διατάξεις 
για τους ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ΟΕΕ οι 
οποίοι είναι σε θέση να ασκήσουν 
ελέγχουσα επιρροή σε μια μη εισηγμένη 
στο χρηματιστήριο εταιρεία, ιδίως για την 
κοινοποίηση της ύπαρξης της εν λόγω 
θέσης και τη γνωστοποίηση πληροφοριών 
προς την εταιρεία και όλους τους άλλους 
μετόχους της σχετικά με τις προθέσεις των 
ΔΟΕΕ όσον αφορά τη μελλοντική 
επιχειρηματική ανάπτυξη και άλλες 
προγραμματισμένες αλλαγές της 
ελεγχόμενης εταιρείας. Πρέπει να τεθούν 
σε ισχύ αυξημένες απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων για τη διασφάλιση διαφάνειας 
αναφορικά με την ελεγχόμενη εταιρεία. Οι 
ετήσιες εκθέσεις των σχετικών ΟΕΕ πρέπει 
να συμπληρώνονται με πληροφορίες οι 
οποίες αφορούν ειδικά τον τύπο επένδυσης 
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και την ελεγχόμενη εταιρεία.
1 ΕΕ L 142, 30.4.2004, σ. 12.

ΕΕ L 390, 31.12.2004, σ. 38.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά προς την αιτιολογική σκέψη 17α (νέα) και 
αντανακλάται στις τροποποιήσεις των άρθρων 26 έως 30.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι 
οι εταιρείες χαρτοφυλακίου δεν θα 
υπόκεινται σε αυστηρότερες απαιτήσεις 
συγκριτικά με οποιονδήποτε άλλο εκδότη 
ή μη εισηγμένη εταιρεία που γίνεται 
αποδέκτης ιδιωτικής επένδυσης άλλης 
από την επένδυση που παρέχει ένας 
ΔΟΕΕ.
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρέπει 
να επανεξετάσει τη σχετική νομοθεσία 
στον τομέα του εταιρικού δικαίου, καθώς 
και τις σχετικές οδηγίες για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, έως την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας το αργότερο, και να 
επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές υπό 
μορφή νομοθετικών τροποποιήσεων, οι 
οποίες πρέπει να εξασφαλίζουν ίσους 
όρους ανταγωνισμού μεταξύ των 
εταιρειών χαρτοφυλακίου και των άλλων 
εταιρειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά προς την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 17 και 
αντανακλάται στις τροποποιήσεις των άρθρων 26 έως 30.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
αντιπροσωπεύει υπέρμετρη επιβάρυνση 
για τους μικρούς ΟΕΕ που δεν προκαλούν 
συστημικούς κινδύνους και δεν απειλούν 
την ακεραιότητα των αγορών. Ένα από 
τα μέσα επίτευξης αυτού του στόχου είναι 
η σωστή εφαρμογή της αρχής της 
αναλογικότητας. Η αρχή αυτή πρέπει να 
εφαρμοστεί τόσο στις απαιτήσεις που 
επιβάλλονται στους ΔΟΕΕ, στους ΟΕΕ, 
στους θεματοφύλακες και στους 
εκτιμητές, όσο και στην άσκηση των 
εποπτικών εξουσιών. Όλα τα μέτρα της 
παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών 
μέτρων, πρέπει συνεπώς να 
ενσωματώνουν την αρχή της 
αναλογικότητας, ώστε να αντανακλάται η 
φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα 
των δραστηριοτήτων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της αναλογικότητας έχει ληφθεί (προσαρμοσμένος) από την οδηγία Solvency II.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι ΔΟΕΕ πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ 
που εδρεύουν σε τρίτη χώρα σε 
επαγγελματίες επενδυτές τόσο στο κράτος 
μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ, όσο και σε 

(19) Κάθε ευρωπαίος επενδυτής πρέπει να 
είναι ελεύθερος να επενδύει με δική του 
πρωτοβουλία σε οργανισμούς επενδύσεων 
τρίτης χώρας σύμφωνα με τα υφιστάμενα 
εθνικά καθεστώτα περί ιδιωτικών 
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άλλα κράτη μέλη. Το δικαίωμα αυτό 
πρέπει να υπόκειται σε διαδικασίες 
κοινοποίησης και στην ύπαρξη 
φορολογικής συμφωνίας με τη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα, η οποία 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές 
στην έδρα των κοινοτικών επενδυτών. 
Δεδομένου του γεγονότος ότι οι εν λόγω 
ΟΕΕ και η τρίτη χώρα όπου εδρεύουν 
πρέπει να πληρούν επιπρόσθετες 
απαιτήσεις, ορισμένες από τις οποίες 
πρέπει πρώτα να καθοριστούν σε 
εκτελεστικά μέτρα, τα δικαιώματα που 
παρέχονται βάσει της οδηγίας για την 
εμπορική προώθηση σε επαγγελματίες 
επενδυτές ΟΕΕ που εδρεύουν σε τρίτες
χώρες πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν 
μόνο μετά την πάροδο τριετίας από την 
προθεσμία μεταφοράς. Εν τω μεταξύ, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να 
εξακολουθήσουν να επιτρέπουν στους 
ΔΟΕΕ να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ που 
εδρεύουν σε τρίτες χώρες σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο έδαφός τους 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια αυτή της τριετούς 
περιόδου, οι ΔΟΕΕ δεν δύνανται να 
προωθούν εμπορικά τους εν λόγω ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές σε άλλα κράτη 
μέλη βάσει των δικαιωμάτων που 
παραχωρούνται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

τοποθετήσεων. Εντούτοις, στην 
περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται 
η διαφάνεια του οργανισμού επενδύσεων 
και η αποτελεσματική παρακολούθηση 
του δυνητικού συστημικού κινδύνου. Για 
τον σκοπό αυτό, αν ο ΔΟΕΕ εδρεύει σε 
τρίτη χώρα, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο προωθείται εμπορικά ο 
ΟΕΕ πρέπει να διαθέτει συμφωνία 
συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών για τον συστημικό κίνδυνο 
με την αρμόδια αρχή της εν λόγω τρίτης 
χώρας. Επιπροσθέτως, προς 
συμπλήρωση της εσωτερικής αγοράς, οι 
ΟΕΕ που εδρεύουν στην Ευρώπη και 
τελούν υπό τη διαχείριση ενός ΔΟΕΕ που 
εδρεύει την Ευρώπη πρέπει να έχουν το 
όφελος ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου 
εμπορίας βάσει της παρούσας οδηγίας. 
Όπως οι ΟΣΕΚΑ αντλούν τα οφέλη του 
σήματος ΟΣΕΚΑ, έτσι και ένας ΟΕΕ που 
εδρεύει στην Κοινότητα πρέπει να μπορεί 
να αντλεί τα οφέλη ενός τέτοιου 
ευρωπαϊκού σήματος, το οποίο 
εξασφαλίζει στους επενδυτές τα πρότυπα 
που θέτει η παρούσα οδηγία, ενισχυμένου 
με την απαίτηση να εδρεύουν στο ίδιο 
κράτος μέλος ο θεματοφύλακας και ο 
ΟΕΕ.  Οι διατάξεις αυτές δεν πρέπει να 
καταστρατηγούνται με δομές κύριου-
τροφοδοτικού οργανισμού επενδύσεων. 
Όταν επομένως ένας τροφοδοτικός ΟΕΕ 
επενδύει σε έναν κύριο οργανισμό 
επενδύσεων που δεν θα διέθετε το 
ευρωπαϊκό διαβατήριο εμπορίας βάσει 
της παρούσας οδηγίας, ούτε ο εν λόγω 
τροφοδοτικός ΟΕΕ πρέπει να διαθέτει το 
ευρωπαϊκό διαβατήριο εμπορίας. Οι 
διατάξεις αυτές δεν πρέπει να 
καταστρατηγούνται ούτε με δομές τύπου 
αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε 
αμοιβαία κεφάλαια (funds of funds). 
Όταν επομένως ένας τέτοιος ΟΕΕ 
επενδύσει άνω του 30% σε ΟΕΕ που δεν 
θα διέθεταν το ευρωπαϊκό διαβατήριο 
εμπορίας, ούτε ο εν λόγω ΟΕΕ τύπου 
αμοιβαίου κεφαλαίου που επενδύει σε 
αμοιβαία κεφάλαια πρέπει να διαθέτει το 
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ευρωπαϊκό διαβατήριο εμπορίας.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στους 
ΔΟΕΕ η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων 
σε οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη 
σε μία τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση 
θέσπισης των απαραίτητων διασφαλίσεων. 
Παρομοίως, ένας θεματοφύλακας δύναται 
να αναθέσει τα καθήκοντά του αναφορικά 
με τον ΟΕΕ ο οποίος εδρεύει σε τρίτη 
χώρα σε ένα θεματοφύλακα ο οποίος 
εδρεύει στην εν λόγω τρίτη χώρα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η νομοθεσία της εν λόγω 
τρίτης χώρας διασφαλίζει επίπεδο 
προστασίας των συμφερόντων των 
επενδυτών το οποίο αντιστοιχεί στο 
επίπεδο της Κοινότητας. Υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, ο ΔΟΕΕ θα έχει επίσης τη 
δυνατότητα να διορίσει έναν ανεξάρτητο 
εκτιμητή ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε 
τρίτη χώρα.

(20) Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στους 
ΔΟΕΕ η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων 
σε οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη 
σε μία τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση 
θέσπισης των απαραίτητων διασφαλίσεων. 
Παρομοίως, ένας θεματοφύλακας δύναται 
να αναθέσει ορισμένα από τα καθήκοντά 
του αναφορικά με τον ΟΕΕ ο οποίος 
εδρεύει σε τρίτη χώρα σε ένα 
θεματοφύλακα ο οποίος εδρεύει στην εν 
λόγω τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι 
η νομοθεσία της εν λόγω τρίτης χώρας 
διασφαλίζει επίπεδο προστασίας των 
συμφερόντων των επενδυτών το οποίο 
αντιστοιχεί στο επίπεδο της Κοινότητας. 
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ο ΔΟΕΕ θα 
έχει επίσης τη δυνατότητα να διορίσει έναν 
ανεξάρτητο εκτιμητή ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Με την επιφύλαξη της ύπαρξης 
αντίστοιχου κανονιστικού πλαισίου σε μια 
τρίτη χώρα, καθώς και αποτελεσματικής 
πρόσβασης για τους ΔΟΕΕ οι οποίοι είναι 

διαγράφεται
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εγκατεστημένοι στην Κοινότητα στην 
αγορά της εν λόγω τρίτης χώρας, 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
αδειοδοτούν τους ΔΟΕΕ σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, χωρίς 
να απαιτείται ο ΔΟΕΕ να έχει επίσημη 
έδρα στην Κοινότητα, μετά από περίοδο 
τριών ετών από το τέλος της περιόδου 
μεταφοράς. Αυτή η περίοδος λαμβάνει 
υπόψη το γεγονός ότι οι αντίστοιχοι 
ΔΟΕΕ και η τρίτη χώρα στα οποία είναι 
εγκατεστημένοι πρέπει να καλύπτουν 
πρόσθετες απαιτήσεις, ορισμένες από τις 
οποίες πρέπει πρώτα να καθοριστούν με 
μέτρα εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να 
είναι αρμόδια για τη θέσπιση των 
απαραίτητων μέτρων για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Εν προκειμένω, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
θέσπισης μέτρων τα οποία καθορίζουν τις 
διαδικασίες δυνάμει των οποίων οι ΔΟΕΕ 
που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των 
οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά 
στοιχεία δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο 
που ορίζεται στην παρούσα οδηγία, 
μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ οι οποίοι 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Τα 
εν λόγω μέτρα επίσης έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των κριτηρίων 
που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες 
αρχές για την αξιολόγηση του βαθμού στον 
οποίο οι ΔΟΕΕ συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την άσκηση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το είδος 

(27) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να 
είναι αρμόδια για τη θέσπιση των 
απαραίτητων μέτρων για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Εν προκειμένω, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
θέσπισης μέτρων τα οποία καθορίζουν τις 
διαδικασίες δυνάμει των οποίων οι ΔΟΕΕ 
που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των 
οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά 
στοιχεία δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο 
που ορίζεται στην παρούσα οδηγία, 
μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ οι οποίοι 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Τα 
εν λόγω μέτρα επίσης έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των κριτηρίων 
που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες 
αρχές για την αξιολόγηση του βαθμού στον 
οποίο οι ΔΟΕΕ συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την άσκηση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το είδος 
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σύγκρουσης συμφερόντων που οι ΔΟΕΕ 
πρέπει να προσδιορίσουν, καθώς και τα 
εύλογα μέτρα που αναμένεται να λάβουν οι 
ΔΟΕΕ αναφορικά με τις εσωτερικές και 
οργανωτικές διαδικασίες για τον 
προσδιορισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση 
και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης κινδύνων που 
πρέπει να χρησιμοποιούν οι ΔΟΕΕ 
συναρτήσει των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι ΔΟΕΕ εκ μέρους του 
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται, καθώς και 
οποιωνδήποτε απαραίτητων ρυθμίσεων 
προκειμένου οι ΔΟΕΕ να καθίστανται 
ικανοί να διαχειρίζονται τους 
συγκεκριμένους κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με συναλλαγές ακάλυπτων 
πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε σχετικών απαγορεύσεων οι 
οποίες ενδέχεται να απαιτούνται για την 
προστασία του ΟΕΕ από υπέρμετρη 
έκθεση σε κινδύνους. Τα εν λόγω μέτρα 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης ρευστότητας της 
παρούσας οδηγίας, και ιδίως τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ρευστότητας των ΟΕΕ. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων στις οποίες 
χρειάζεται να ανταποκρίνονται τα 
μεταβιβάζοντα ιδρύματα θέσεων 
τιτλοποίησης, προκειμένου να επιτρέπεται 
σε έναν ΔΟΕΕ να επενδύει στα μέσα αυτού 
του τύπου που εκδίδονται μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2011. Έχουν επίσης ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν οι 
ΔΟΕΕ όταν επενδύουν στα εν λόγω μέσα 
τιτλοποίησης. Έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των κριτηρίων βάσει των 
οποίων ένας εκτιμητής μπορεί να 
θεωρηθεί ανεξάρτητος κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας. Επίσης, τα μέτρα 
αυτά έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες πρέπει να εγκρίνεται η ανάθεση 
των καθηκόντων των ΔΟΕΕ και των 

σύγκρουσης συμφερόντων που οι ΔΟΕΕ 
πρέπει να προσδιορίσουν, καθώς και τα 
εύλογα μέτρα που αναμένεται να λάβουν οι 
ΔΟΕΕ αναφορικά με τις εσωτερικές και 
οργανωτικές διαδικασίες για τον 
προσδιορισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση 
και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης κινδύνων που 
πρέπει να χρησιμοποιούν οι ΔΟΕΕ 
συναρτήσει των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι ΔΟΕΕ εκ μέρους του 
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται, καθώς και 
οποιωνδήποτε απαραίτητων ρυθμίσεων 
προκειμένου οι ΔΟΕΕ να καθίστανται 
ικανοί να διαχειρίζονται τους 
συγκεκριμένους κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με συναλλαγές ακάλυπτων 
πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε σχετικών απαγορεύσεων οι 
οποίες ενδέχεται να απαιτούνται για την 
προστασία του ΟΕΕ από υπέρμετρη 
έκθεση σε κινδύνους. Τα εν λόγω μέτρα 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης ρευστότητας της 
παρούσας οδηγίας, και ιδίως τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ρευστότητας των ΟΕΕ. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων στις οποίες 
χρειάζεται να ανταποκρίνονται τα 
μεταβιβάζοντα ιδρύματα θέσεων 
τιτλοποίησης, προκειμένου να επιτρέπεται 
σε έναν ΔΟΕΕ να επενδύει στα μέσα αυτού 
του τύπου που εκδίδονται μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2011. Έχουν επίσης ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν οι 
ΔΟΕΕ όταν επενδύουν στα εν λόγω μέσα 
τιτλοποίησης. Έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες ο διαχειριστής δεν μπορεί να 
θεωρείται πλέον ως ο διαχειριστής του 
ΟΕΕ σε περίπτωση υπερβολικής ανάθεσης. 
Τα εν λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο 
τον καθορισμό του περιεχομένου και της 
μορφής της ετήσιας έκθεσης που πρέπει να 
διαθέτουν οι ΔΟΕΕ για κάθε ΟΕΕ που 
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προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο 
διαχειριστής δεν μπορεί να θεωρείται 
πλέον ως ο διαχειριστής του ΟΕΕ σε 
περίπτωση υπερβολικής ανάθεσης. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό του περιεχομένου και της 
μορφής της ετήσιας έκθεσης που πρέπει να 
διαθέτουν οι ΔΟΕΕ για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται και τον καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ 
αναφορικά με τη γνωστοποίηση προς τους 
επενδυτές και την υποβολή εκθέσεων στις 
αρμόδιες αρχές, καθώς και με τη 
συχνότητά τους. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων γνωστοποίησης οι οποίες 
επιβάλλονται στους ΔΟΕΕ όσον αφορά τη 
μόχλευση και τη συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές και 
πληροφόρησης των επενδυτών. Έχουν
επίσης ως αντικείμενο τον καθορισμό 
ορίων στο επίπεδο μόχλευσης που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ 
κατά τη διαχείριση ΟΕΕ. Τα εν λόγω 
μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
του λεπτομερούς περιεχομένου και του 
τρόπου με τον οποίο οι ΔΟΕΕ, οι οποίοι 
αποκτούν ελέγχουσα επιρροή σε εκδότες 
τίτλων και μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, πρέπει να 
εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους 
αναφορικά με την πληροφόρηση εκδοτών 
τίτλων και μη εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιρειών και των σχετικών 
μετόχων τους, καθώς και των εκπροσώπων 
των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχονται στις ετήσιες εκθέσεις των ΟΕΕ 
που διαχειρίζονται. Τα μέτρα αυτά έχουν 
ως αντικείμενο τον καθορισμό του είδους 
των περιορισμών ή προϋποθέσεων που 
μπορούν να επιβληθούν όσον αφορά την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο κράτος μέλος 
καταγωγής του ΔΟΕΕ. Τα μέτρα αυτά 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
γενικών κριτηρίων αξιολόγησης της 
αντιστοιχίας προτύπων αποτίμησης τρίτων 

διαχειρίζονται και τον καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ 
αναφορικά με τη γνωστοποίηση προς τους 
επενδυτές και την υποβολή εκθέσεων στις 
αρμόδιες αρχές, καθώς και με τη 
συχνότητά τους. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων γνωστοποίησης οι οποίες 
επιβάλλονται στους ΔΟΕΕ όσον αφορά τη 
μόχλευση και τη συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές και 
πληροφόρησης των επενδυτών. Έχουν 
επίσης ως αντικείμενο τον καθορισμό 
ορίων στο επίπεδο μόχλευσης που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ 
κατά τη διαχείριση ΟΕΕ. Τα εν λόγω 
μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
του λεπτομερούς περιεχομένου και του 
τρόπου με τον οποίο οι ΔΟΕΕ, οι οποίοι 
αποκτούν ελέγχουσα επιρροή σε εκδότες 
τίτλων και μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, πρέπει να 
εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους 
αναφορικά με την πληροφόρηση εκδοτών 
τίτλων και μη εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιρειών και των σχετικών 
μετόχων τους, καθώς και των εκπροσώπων 
των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχονται στις ετήσιες εκθέσεις των ΟΕΕ 
που διαχειρίζονται. Τα μέτρα αυτά έχουν 
ως αντικείμενο τον καθορισμό του είδους 
των περιορισμών ή προϋποθέσεων που 
μπορούν να επιβληθούν όσον αφορά την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο κράτος μέλος 
καταγωγής του ΔΟΕΕ. Τα μέτρα αυτά 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
γενικών κριτηρίων αξιολόγησης της 
αντιστοιχίας προτύπων αποτίμησης τρίτων 
χωρών σε περίπτωση που ο εκτιμητής είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, της 
αντιστοιχίας της νομοθεσίας τρίτων χωρών 
αναφορικά με θεματοφύλακες και, για τον 
σκοπό αδειοδότησης των ΔΟΕΕ οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, της 
αντιστοιχίας προληπτικών κανονιστικών 
ρυθμίσεων και διαρκούς εποπτείας. Έχουν 
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χωρών σε περίπτωση που ο εκτιμητής είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, της 
αντιστοιχίας της νομοθεσίας τρίτων χωρών 
αναφορικά με θεματοφύλακες και, για τον 
σκοπό αδειοδότησης των ΔΟΕΕ οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, της 
αντιστοιχίας προληπτικών κανονιστικών 
ρυθμίσεων και διαρκούς εποπτείας. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό γενικών κριτηρίων 
αξιολόγησης του βαθμού στον οποίο 
τρίτες χώρες παρέχουν στους ΔΟΕΕ της 
Κοινότητας πραγματική πρόσβαση στην 
αγορά, συγκρίσιμη με την πρόσβαση που 
παρέχει η Κοινότητα σε ΔΟΕΕ από τρίτες 
χώρες. Έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των τρόπων, του περιεχομένου 
και της συχνότητας της ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με τους ΔΟΕΕ 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους 
μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ και των 
άλλων αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις 
όπου ο ΔΟΕΕ μεμονωμένα ή συλλογικά με 
άλλο ΔΟΕΕ μπορεί να έχει αντίκτυπο στη 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών συστημικής σημασίας και 
στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών. 
Τέλος, τα εν λόγω μέτρα έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
διαδικασιών για τις επιτόπιες επαληθεύσεις 
και έρευνες.

ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
τρόπων, του περιεχομένου και της 
συχνότητας της ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με τους ΔΟΕΕ μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους 
υποδοχής του ΔΟΕΕ και των άλλων 
αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις όπου ο 
ΔΟΕΕ μεμονωμένα ή συλλογικά με άλλο 
ΔΟΕΕ μπορεί να έχει αντίκτυπο στη 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών συστημικής σημασίας και 
στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών. 
Τέλος, τα εν λόγω μέτρα έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
διαδικασιών για τις επιτόπιες επαληθεύσεις 
και έρευνες.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι 
γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, δια της συμπληρώσεώς της με νέα 

(28) Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι 
γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, δια της συμπληρώσεώς της με νέα 
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μη ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ. Τα μέτρα τα οποία δεν 
εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία 
υπόκεινται στην κανονιστική διαδικασία 
του άρθρου 5 της εν λόγω απόφασης. Τα 
εν λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο να 
ορίσουν ότι τα πρότυπα αποτίμησης 
επενδυτικών εταιρειών μιας συγκεκριμένης
τρίτης χώρας αντιστοιχούν στα πρότυπα 
εκείνα τα οποία είναι εφαρμοστέα στην 
Κοινότητα στις περιπτώσεις που ο 
εκτιμητής είναι εγκατεστημένος σε τρίτη 
χώρα. Τα εν λόγω μέτρα έχουν ως 
αντικείμενο να ορίσουν ότι η νομοθεσία 
σχετικά με τους θεματοφύλακες μιας 
συγκεκριμένης τρίτης χώρας είναι 
ισοδύναμη με την παρούσα οδηγία. Τα 
μέτρα αυτά έχουν ως αντικείμενο να 
ορίσουν ότι η νομοθεσία περί προληπτικών 
κανονιστικών ρυθμίσεων και διαρκούς 
εποπτείας των ΔΟΕΕ σε μια συγκεκριμένη 
τρίτη χώρα είναι ισοδύναμη με την 
παρούσα οδηγία. Τα εν λόγω μέτρα έχουν 
ως αντικείμενο να ορίσουν το βαθμό στον 
οποίο μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα 
παρέχει στους ΔΟΕΕ της Κοινότητας 
πραγματική πρόσβαση στην αγορά, 
συγκρίσιμη με την πρόσβαση που παρέχει 
η Κοινότητα σε ΔΟΕΕ από την εν λόγω 
τρίτη χώρα. Τα εν λόγω μέτρα έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό υποδειγμάτων 
κοινοποίησης και βεβαιώσεων καθώς και 
τον καθορισμό της διαδικασίας για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών. 

μη ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ. Τα μέτρα τα οποία δεν 
εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία 
υπόκεινται στην κανονιστική διαδικασία 
του άρθρου 5 της εν λόγω απόφασης. Τα 
εν λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο να 
ορίσουν ότι τα πρότυπα αποτίμησης 
επενδυτικών εταιρειών μιας συγκεκριμένης 
τρίτης χώρας αντιστοιχούν στα πρότυπα 
εκείνα τα οποία είναι εφαρμοστέα στην 
Κοινότητα στις περιπτώσεις που ο 
εκτιμητής είναι εγκατεστημένος σε τρίτη 
χώρα. Τα εν λόγω μέτρα έχουν ως 
αντικείμενο να ορίσουν ότι η νομοθεσία 
σχετικά με τους θεματοφύλακες μιας 
συγκεκριμένης τρίτης χώρας είναι 
ισοδύναμη με την παρούσα οδηγία. Τα 
μέτρα αυτά έχουν ως αντικείμενο να 
ορίσουν ότι η νομοθεσία περί προληπτικών 
κανονιστικών ρυθμίσεων και διαρκούς 
εποπτείας των ΔΟΕΕ σε μια συγκεκριμένη 
τρίτη χώρα είναι ισοδύναμη με την 
παρούσα οδηγία. Τα εν λόγω μέτρα έχουν 
ως αντικείμενο τον καθορισμό 
υποδειγμάτων κοινοποίησης και 
βεβαιώσεων καθώς και τον καθορισμό της 
διαδικασίας για την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών.

Or. en
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις όπου η νομοθεσία βάσει 
της οποίας οργανώνεται ο ΟΕΕ απαιτεί 
τη συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου ή 
άλλου διευθυντικού οργάνου και ο ΟΕΕ 
ορίζει μια οντότητα για να επιτελέσει το 
ουσιαστικό μέρος των υπηρεσιών 
διαχείρισης, τότε η οντότητα αυτή 
θεωρείται ως ο ΔΟΕΕ για τους σκοπούς 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός των ΔΟΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας από τη σκοπιά των διαφορετικών 
δομών διακυβέρνησης.
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Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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συνταξιοδοτικών παροχών,

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) ιδρύματα που καλύπτονται από την 
Πρώτη οδηγία 73/239/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1973, περί 
συντονισμού των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
που αφορούν την ανάληψη 
δραστηριότητος πρωτασφαλίσεως, εκτός 
της ασφαλίσεως ζωής, και την άσκηση 
αυτής, την οδηγία 2002/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, 
σχετικά με την ασφάλιση ζωής και την 
οδηγία 2005/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με τις 
αντασφαλίσεις και την τροποποίηση των 
οδηγιών 73/239/EΟΚ, 92/49/EΟΚ του 
Συμβουλίου, καθώς και των οδηγιών 
98/78/EΚ και 2002/83/EΚ,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 30

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών, εταιρείες 
πρωτασφάλισης και αντασφάλισης ή 
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οποιοιδήποτε άλλοι ΔΟΕΕ εφόσον 
επενδύουν αποκλειστικά για ίδιο 
λογαριασμό,

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) υπερεθνικά όργανα, όπως είναι η 
Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ, η ΕΚΤ, η 
ΕΤΕπ., το ΕΤαΕ, άλλα υπερεθνικά όργανα 
και παρεμφερείς διεθνείς οργανισμοί, σε 
περίπτωση που τα εν λόγω όργανα ή 
οργανισμοί διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ.

(ζ) υπερεθνικά όργανα, όπως είναι η 
Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ, η ΕΚΤ, η 
ΕΤΕπ., το ΕΤαΕ, άλλα υπερεθνικά όργανα 
και παρεμφερείς διεθνείς οργανισμοί, σε 
περίπτωση που τα εν λόγω όργανα ή 
οργανισμοί διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ, εφόσον οι εν λόγω 
ΟΕΕ λειτουργούν για την προαγωγή του 
δημόσιου συμφέροντος,

Or. en

Τροπολογία 32

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) κεντρικές τράπεζες.

Or. en
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Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en
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Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) ως «διαχειριστής οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων» ή ΔΟΕΕ 
νοείται ένα νομικό πρόσωπο του οποίου η 
δραστηριότητα είναι η διαχείριση ενός ή 
πολλών ΟΕΕ και το οποίο είναι υπεύθυνο 
για την εν λόγω δραστηριότητα,

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) ως «εκτιμητής» νοείται ένα νομικό 
πρόσωπο εγκεκριμένο και εποπτευόμενο 
από μια αρμόδια αρχή, το οποίο αποτιμά 
την αξία των περιουσιακών στοιχείων ή 
καθορίζει την αξία των μετοχών ή των 
μεριδίων ενός ΟΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) ως «υπηρεσίες διαχείρισης» νοούνται 
τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στο 
παράρτημα,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για το παράρτημα ΟΣΕΚΑ ΙV.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ε) ως «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» 
νοείται μία γενική προσφορά ή διάθεση 
μεριδίων ή μετοχών σε έναν ΟΕΕ, με 
πρωτοβουλία ενός ΔΟΕΕ ή ενός 
μεσάζοντα υπεύθυνου για τη διανομή,
προς ή από επενδυτές οι οποίοι εδρεύουν 
στην Κοινότητα,

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιδ α) ως «μη εισηγμένη εταιρεία» νοείται 
η εταιρεία που εδρεύει στην Κοινότητα 
και της οποίας οι μετοχές δεν έχουν 
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια του 
άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο 14 της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οδηγία 2004/39/ΕΚ = MiFID·(οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων) Ο ορισμός 
για την μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία έχει ληφθεί από το κείμενο του Συμβουλίου.
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Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε α) ως «φύλαξη» νοείται ο έλεγχος ή η 
κατοχή των σχετικών περιουσιακών 
στοιχείων για λογαριασμό του ιδιοκτήτη 
υπό την ιδιότητα παραλήπτη 
παρακαταθήκης ή θεματοφύλακα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για κατοχή και νομική ευθύνη, όχι για ιδιοκτησία.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε β) ως «θεματοφύλακας» νοείται το 
ίδρυμα στο οποίο έχουν ανατεθεί τα 
καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 
17,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του θεματοφύλακα λαμβάνεται από το ΟΣΕΚΑ ΙV.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε γ) ως «ίδια κεφάλαια» νοούνται τα 
ίδια κεφάλαια όπως αυτά ορίζονται στον 
τίτλο V κεφάλαιο 2 τμήμα 1 της οδηγίας 
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2006/48/ΕΚ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των ιδίων κεφαλαίων λαμβάνεται από το ΟΣΕΚΑ ΙV και συνδέεται με την οδηγία 
περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (ΟΚΑ) για τα τραπεζικά ιδρύματα.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε δ) ως «βασικός μεσίτης» νοείται η 
τράπεζα ή η ρυθμιζόμενη επιχείρηση 
κινητών αξιών που παρέχει υπηρεσίες 
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η 
μεσιτεία, η χρηματοδότηση, ο 
συμψηφισμός και ο διακανονισμός 
συναλλαγών, οι υπηρεσίες φύλαξης, η 
διαχείριση κινδύνου και η επιχειρησιακή 
υποστήριξη, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες 
και η έρευνα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. έκθεση 2005 ΕΚΤ, σελίδα 18.

Τροπολογία 44

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΟΕΕ 
που έχουν αδειοδοτηθεί στο έδαφός τους 
να συμμορφώνονται διαρκώς προς τις 
προϋποθέσεις της αρχικής αδειοδότησης 
όπως καθορίζονται στην παρούσα 
οδηγία. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Εμπνευσμένο από τη MIFID άρθρο 16.1.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να είναι κάτοχος 
αδείας δυνάμει της παρούσας οδηγίας και 
να έχει άδεια ως εταιρεία διαχείρισης ή 
επενδύσεων δυνάμει της οδηγίας 
2009/.../ΕΚ - [οδηγία ΟΣΕΚΑ].

Αν ο ΔΟΕΕ είναι κάτοχος αδείας δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας ή μια εταιρεία 
διαχείρισης ή επενδύσεων είναι κάτοχος 
αδείας δυνάμει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, 
οι αρμόδιες αρχές χορηγούν άδεια στον εν 
λόγω ΔΟΕΕ δυνάμει της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ ή στην εν λόγω εταιρεία 
διαχείρισης ή επενδύσεων δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, με την επιφύλαξη της 
εκπλήρωσης των σχετικών πρόσθετων 
απαιτήσεων για τη χορήγηση αδείας.
Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές 
ζητούν μόνο πληροφορίες οι οποίες δεν 
έχουν υποβληθεί για τους σκοπούς της 
αρχικής αδειοδότησης, με την 
προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές δεν 
έχουν μεταβληθεί.

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) πληροφορίες σχετικά με την έδρα 
των υποκείμενων κεφαλαίων, αν ο εν 
λόγω ΟΕΕ είναι αμοιβαίο κεφάλαιο που 
επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια,

Or. en
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Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) πληροφορίες για την έδρα του κύριου 
κεφαλαίου (master fund),

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον 
αιτούντα, εντός δύο μηνών από την 
υποβολή πλήρους αίτησης για τη 
χορήγηση ή μη της άδειας.

4. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον 
αιτούντα, εντός τριών μηνών από την 
υποβολή πλήρους αίτησης για τη 
χορήγηση ή μη της άδειας. Σε περίπτωση 
που οι αρμόδιες αρχές δεν ενημερώσουν 
τον αιτούντα, αυτή η έλλειψη απάντησης 
ισοδυναμεί με απόρριψη έγκρισης αδείας 
χωρίς αιτιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ο ΟΕΕ μπορεί να τελεί υπό τη 
διαχείριση μόνο ενός ΔΟΕΕ. 

Or. en
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Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι οι κανόνες 
περί αμοιβών είναι συμβατοί με τους 
κανόνες που εφαρμόζονται στα 
πιστωτικά ιδρύματα και στις εταιρείες 
επενδύσεων. 

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10 - παράγραφος 1 - εδάφια 2 α έως 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

O ΔΟΕΕ εγκαθιδρύει και εφαρμόζει 
υγιείς πολιτικές και πρακτικές αμοιβών 
που συμπλέουν με την αποτελεσματική 
διαχείριση κινδύνων, αντιστρατεύονται 
τα κίνητρα του βραχυπρόθεσμου κέρδους 
και συνάδουν με τους επιχειρηματικούς 
στόχους και τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα του ΔΟΕΕ και των 
επενδυτών.
Ο ΔΟΕΕ ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών ως προς τα 
χαρακτηριστικά των πολιτικών και 
πρακτικών του για τις αμοιβές.
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
μπορούν να αντιδράσουν και να λάβουν 
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για να 
αντισταθμίσουν τους κινδύνους οι οποίοι 
ενδέχεται να καταλήξουν στη μη 
εφαρμογή υγιών πολιτικών και 
πρακτικών για τις αμοιβές από έναν 
ΔΟΕΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι αρχές πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με εκείνες που επεξεργάστηκε το Συμβούλιο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) για υγιείς πρακτικές αμοιβών (25 Σεπτεμβρίου 2009). 
Η δήλωση των ηγετών μετά τη σύνοδο κορυφής του Πίτσμπουργκ (24-25 Σεπτεμβρίου 2009) 
προσυπογράφει πλήρως τα πρότυπα εφαρμογής του FSB, που έχουν στόχο  την ευθυγράμμιση 
των αμοιβών με τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας και όχι με την υπέρμετρη ανάληψη 
κινδύνων.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) συνάδει με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2009 που 
συνοδεύει τη σύσταση της Επιτροπής που 
συμπληρώνει τις συστάσεις 2004/913/EK 
και 2005/162/EK όσον αφορά το 
καθεστώς αμοιβών των διοικητικών 
στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και 
τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις 
πολιτικές αποδοχών στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
(COM(2009)0211), με το κοινοτικό δίκαιο 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με 
τη δήλωση των ηγετών εν συνεχεία της 
συνόδου κορυφής της G 20 στο 
Πίτσμπουργκ όσον αφορά την αμοιβή 
των διευθυντών και υπαλλήλων των 
ΔΟΕΕ και με τις αρχές για υγιείς 
πρακτικές αμοιβών του Συμβουλίου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές για υγιείς πολιτικές αμοιβών του Συμβουλίου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
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Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτες 
πωλήσεις κατά τη διεξαγωγή ερευνών εκ 
μέρους ενός ή περισσότερων ΟΕΕ, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΔΟΕΕ 
χρησιμοποιούν διαδικασίες οι οποίες τους 
παρέχουν πρόσβαση στις κινητές αξίες ή 
σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την 
ημερομηνία δέσμευσης των ΔΟΕΕ για την 
παράδοση των αποτελεσμάτων των 
ερευνών, και ότι οι ΔΟΕΕ εφαρμόζουν 
μέθοδο διαχείρισης κινδύνων η οποία 
επιτρέπει την επαρκή διαχείριση των 
κινδύνων που συνδέονται με την παράδοση 
κινητών αξιών ακάλυπτων πωλήσεων ή 
άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων.

4. Στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτες 
πωλήσεις κατά τη διεξαγωγή ερευνών εκ 
μέρους ενός ή περισσότερων ΟΕΕ, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΔΟΕΕ:

(α) χρησιμοποιούν διαδικασίες οι οποίες 
τους παρέχουν πρόσβαση στις κινητές 
αξίες ή σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα 
κατά την ημερομηνία δέσμευσης των 
ΔΟΕΕ για την παράδοση των 
αποτελεσμάτων των ερευνών·
(β) εφαρμόζουν μέθοδο διαχείρισης 
κινδύνων η οποία επιτρέπει την επαρκή 
διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται 
με την παράδοση κινητών αξιών 
ακάλυπτων πωλήσεων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

(βα) γνωστοποιούν τακτικά πληροφορίες 
για τις σημαντικές ακάλυπτες θέσεις τους 
προς τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν υποχρεώσεις γνωστοποίησης προς τις αρμόδιες αρχές 
και την ESMA σχετικά με τον συστημικό κίνδυνο.
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Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κάθε αρμόδια αρχή διαβιβάζει 
τακτικά στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ – ΕSMA) τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 4 στοιχείο βα). Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, βάσει αυτής της 
πληροφορίας, η ΕΑΚΑΑ δύναται, βάσει 
των πληροφοριών αυτών, να λάβει την 
απόφαση να περιορίσει τις ακάλυπτες 
πωλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τις λεπτομέρειες του συστήματος 
γνωστοποίησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 στοιχείο βα).

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 14 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που η αξία των 
χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ τους οποίους 

Στην περίπτωση που η αξία των 
χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ τους οποίους 
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διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα 250 
εκατομμύρια ευρώ, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
παράσχει πρόσθετο ποσό ιδίων κεφαλαίων. 
Το εν λόγω πρόσθετο ποσό ιδίων 
κεφαλαίων θα αντιστοιχεί στο 0,02% του 
ποσού κατά το οποίο η αξία των 
χαρτοφυλακίων του ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα 
250 εκατομμύρια ευρώ.

διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα 250 
εκατομμύρια ευρώ, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
παράσχει πρόσθετο ποσό ιδίων κεφαλαίων. 
Το εν λόγω πρόσθετο ποσό ιδίων 
κεφαλαίων θα αντιστοιχεί στο 0,02% του 
ποσού κατά το οποίο η αξία των 
χαρτοφυλακίων του ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα 
250 εκατομμύρια ευρώ, αλλά το 
απαιτούμενο σύνολο του αρχικού 
κεφαλαίου και το πρόσθετο ποσόν δεν 
πρέπει, εντούτοις, να ξεπερνούν τα 10 
εκατομμύρια ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τον ΟΣΕΚΑ, άρθρο 7.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 14 – εδάφιο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κάθε χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται ο 
ΔΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΟΕΕ 
για τους οποίους ο ΔΟΕΕ έχει αναθέσει 
ένα ή περισσότερα καθήκοντα σύμφωνα με 
το άρθρο 18,

(α) κάθε χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται ο 
ΔΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΟΕΕ 
για τους οποίους ο ΔΟΕΕ έχει αναθέσει 
ένα ή περισσότερα καθήκοντα σύμφωνα με 
το άρθρο 18, αλλά αποκλειομένων των 
χαρτοφυλακίων τα οποία ο ΔΟΕΕ 
διαχειρίζεται υπό ανάθεση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αφαιρεί τον διπλό υπολογισμό των υπό ανάθεση ΟΕΕ στις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον 
ΔΟΕΕ.
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Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 14 – εδάφιο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κάθε χαρτοφυλάκιο ΟΕΕ το οποίο ο 
ΔΟΕΕ διαχειρίζεται υπό ανάθεση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αφαιρεί τον διπλό υπολογισμό των υπό ανάθεση ΟΕΕ στις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον 
ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 14 – εδάφιο 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) άλλα σχήματα συλλογικών 
επενδύσεων (CIS), είτε συντονίζονται σε 
κοινοτικό επίπεδο είτε όχι, τα οποία 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των CIS για τα 
οποία έχει αναθέσει ένα ή περισσότερα 
καθήκοντα αλλά αποκλειομένων των CIS 
τα οποία διαχειρίζεται υπό ανάθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τον ΟΣΕΚΑ, άρθρο 7.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 14 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 



PR\796533EL.doc 45/92 PE430.709v01-00

EL

στους ΔΟΕΕ να μην παρέχουν μέχρι και 
το 50% του πρόσθετου ποσού ιδίων 
κεφαλαίων που αναφέρεται στην δεύτερη 
παράγραφο, εφόσον οι ΔΟΕΕ διαθέτουν 
εγγύηση του ιδίου ύψους από πιστωτικό 
ίδρυμα ή ασφαλιστική επιχείρηση που 
έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος 
μέλος, ή και σε τρίτη χώρα όπου 
υπόκειται σε κανόνες προληπτικής 
θεωρίας που θεωρούνται από τις 
αρμόδιες αρχές ισοδύναμοι με τους 
κανόνες προληπτικής εποπτείας του 
κοινοτικού δικαίου.
Τα ίδια κεφάλαια που απαιτούνται από το 
παρόν άρθρο επενδύονται σε ρευστά ή 
ευκόλως και βραχυχρονίως 
ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία.
Οι ΔΟΕΕ διαθέτουν ασφάλιση 
επαγγελματικής ευθύνης έναντι αστικής 
ευθύνης που προκύπτει από 
επαγγελματική αμέλεια. Κατά την 
προσαρμογή των ποσών της εν λόγω 
ασφάλισης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι προσαρμογές που γίνονται στο πλαίσιο 
της οδηγίας 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
9ης Δεκεμβρίου 2002, για την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση1.
1 ΕΕ L 9, 15.1.2003, σ. 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με ΟΣΕΚΑ άρθρο 7 και με την αιτιολογική σκέψη 24 και το άρθρο 67 της 
MIFID, που προβλέπουν την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ως επιτρεπόμενο κεφάλαιο. 

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής ο οποίος είναι ανεξάρτητος από 

1. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής για την εκτίμηση της αξίας των 
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το ΔΟΕΕ για την εκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ.

περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο ΔΟΕΕ και ο θεματοφύλακας είναι 
υπεύθυνοι από κοινού για τη σωστή 
αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων 
του ΟΕΕ, καθώς και για τον υπολογισμό 
της καθαρής αξίας ενεργητικού του ΟΕΕ. 
Η ευθύνη αυτή δεν επηρεάζεται από την 
ανάθεση σε τρίτο.

Or. en

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται 
στους ΟΕΕ που είναι ιδιωτικά επενδυτικά 
κεφάλαια (private equity funds).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο είναι ένα κεφάλαιο που επενδύει σε μετοχές μη εισηγμένων 
εταιρειών ή εταιρειών που αποσύρονται από τη χρηματιστηριακή αγορά μετά την επένδυση 
αυτή. Η νομοθετική υποχρέωση τακτικής αποτίμησης των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων 
δεν ανταποκρίνεται στο επιχειρηματικό μοντέλο τους και στις προσδοκίες των επενδυτών τους.
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Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι ο εκτιμητής 
διαθέτει κατάλληλες και συνεπείς 
διαδικασίες για την αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ 
σύμφωνα με τα υφιστάμενα εφαρμοστέα 
πρότυπα και κανόνες αποτίμησης, 
προκειμένου να αντιπροσωπεύεται η 
καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών ή 
των μεριδίων του ΟΕΕ.

2. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι ο εκτιμητής 
διαθέτει κατάλληλες και συνεπείς 
διαδικασίες για την αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ 
σύμφωνα με τα υφιστάμενα εφαρμοστέα 
πρότυπα και κανόνες αποτίμησης, 
προκειμένου να αντιπροσωπεύεται η 
καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών ή 
των μεριδίων του ΟΕΕ. Για κάθε ΟΕΕ, ο 
ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι η ανεξαρτησία 
είναι ενσωματωμένη στις διαδικασίες που 
υιοθετούνται για την αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων και τον 
υπολογισμό της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του ΟΕΕ, καθώς και σε 
οποιονδήποτε ορίζεται να 
πραγματοποιήσει την αποτίμηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του «σινικού τείχους» έχει ληφθεί από τη MIFID.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων ένας 
εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
για τον περαιτέρω καθορισμό των δεόντως 
εγκεκριμένων και εποπτευόμενων 
οντοτήτων που αποτελούν επιλέξιμους 
εκτιμητές κατά την έννοια της παρούσας 
οδηγίας. Για τον σκοπό αυτό, τα 
εκτελεστικά μέτρα προβλέπουν 
λεπτομερείς και αποτελεσματικές 
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οργανωτικές και διοικητικές 
διευθετήσεις, ώστε οι οποιεσδήποτε 
συγκρούσεις συμφερόντων να μην έχουν 
δυσμενή επίπτωση στα συμφέροντα των 
πελατών.  

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 66

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, ο 
ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, διορίζεται ένας 
θεματοφύλακας για την εκπλήρωση, όπου 
είναι σκόπιμο, των ακόλουθων 
καθηκόντων:

1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, ο 
ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, διορίζεται ένας 
μόνο θεματοφύλακας για την εκπλήρωση, 
όπου είναι σκόπιμο, των ακόλουθων 
καθηκόντων:

Or. en

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) φύλαξη οποιωνδήποτε 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
ανήκουν στον ΟΕΕ,

(β) φύλαξη οποιωνδήποτε 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
ανήκουν στον ΟΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, ο 
θεματοφύλακας εξασφαλίζει τον 
διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων 
με το άνοιγμα χωριστών λογαριασμών 
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στο όνομα κάθε ΟΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) εξασφάλιση ότι η πώληση, η έκδοση, 
η εξαγορά, η εξόφληση και η ακύρωση 
μεριδίων που διενεργούνται για 
λογαριασμό ενός ΟΕΕ 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το 
ισχύον εθνικό δίκαιο και τον κανονισμό 
του ΟΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) εξασφάλιση ότι ο υπολογισμός της 
αξίας των μεριδίων γίνεται σύμφωνα με 
το ισχύον εθνικό δίκαιο και τον 
κανονισμό του ΟΕΕ,

Or. en
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Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γγ) εκτέλεση των εντολών του ΔΟΕΕ, 
εκτός αν είναι αντίθετες προς το ισχύον 
εθνικό δίκαιο ή τον κανονισμό του ΟΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γδ) εξασφάλιση ότι, κατά τις συναλλαγές 
που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία του 
ΟΕΕ, του καταβάλλεται το αντίτιμο μέσα 
στις συνήθεις προθεσμίες,

Or. en

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γε) εξασφαλίζει ότι τα κέρδη του ΟΕΕ 
διατίθενται σύμφωνα με το ισχύον εθνικό 
δίκαιο ή τον κανονισμό του ΟΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό 
ίδρυμα το οποίο έχει την καταστατική του 
έδρα στην Κοινότητα και έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006,
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση).

3. Ο θεματοφύλακας είναι είτε πιστωτικό 
ίδρυμα το οποίο έχει την καταστατική του 
έδρα στην Κοινότητα και έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση), είτε επιχείρηση 
επενδύσεων η οποία έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όταν ο ΟΕΕ που τελεί υπό τη 
διαχείριση εγκεκριμένου ΔΟΕΕ εδρεύει 
στην Κοινότητα, ο θεματοφύλακας έχει 
την καταστατική του έδρα στο κράτος 
μέλος όπου εδρεύει ο ΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Όταν ο ΟΕΕ που τελεί υπό τη 
διαχείριση εγκεκριμένου ΔΟΕΕ εδρεύει 
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σε τρίτη χώρα, ο θεματοφύλακας έχει την 
καταστατική του έδρα στην Κοινότητα,
εκτός αν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
α) οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής και της τρίτης χώρας στην 
οποία εδρεύει ο ΟΕΕ έχουν υπογράψει 
συμφωνίες συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών·
β) η τρίτη χώρα του ΟΕΕ αποτελεί 
αντικείμενο απόφασης λαμβανόμενης 
δυνάμει της παραγράφου 3δ, στην οποία 
δηλώνεται ότι οι θεματοφύλακες με έδρα 
στην εν λόγω χώρα υπόκεινται σε 
αποτελεσματική προληπτική ρύθμιση και 
εποπτεία που ισοδυναμεί με τις διατάξεις 
που προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο·
γ) η τρίτη χώρα αποτελεί αντικείμενο 
απόφασης λαμβανόμενης δυνάμει της 
παραγράφου 3δ, στην οποία δηλώνεται 
ότι τα πρότυπα για την πρόληψη της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας είναι ισοδύναμα με 
αυτά που προβλέπονται στο κοινοτικό 
δίκαιο·
δ) το κράτος μέλος καταγωγής έχει 
υπογράψει συμφωνία με την τρίτη χώρα 
του ΟΕΕ, η οποία είναι απολύτως 
σύμφωνη με τα πρότυπα που ορίζονται 
στο άρθρο 26 του υποδείγματος 
φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ και 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών σε φορολογικά θέματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τμήμα του άρθρου 38 της πρότασης της Επιτροπής.
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Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 - παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό των κριτηρίων 
για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των 
προληπτικών κανονιστικών ρυθμίσεων, 
της προληπτικής εποπτείας και των 
προτύπων τρίτων χωρών, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3β.
Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας διά της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τμήμα του άρθρου 38 της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Με βάση τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3γ, η 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 49, 
παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα με τα οποία δηλώνεται ότι οι 
προληπτικές κανονιστικές ρυθμίσεις, η 
προληπτική εποπτεία και τα προληπτικά 
πρότυπα μιας τρίτης χώρας όσον αφορά 
τους θεματοφύλακες είναι ισοδύναμα με 
την παρούσα οδηγία και ότι για την 
πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από 
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παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι 
ισοδύναμα με αυτά που προβλέπονται στο 
κοινοτικό δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τμήμα του άρθρου 38 της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες.

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε τρίτους, 
εκτός των καθηκόντων παρακολούθησης 
και εποπτείας των υποθεματοφυλάκων 
τους. Ο θεματοφύλακας απαγορεύεται να 
αναθέσει τα καθήκοντά του σε τρίτους σε 
βαθμό που να του αφαιρεί κάθε 
ουσιαστική ανάμιξη.

Or. en

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος 
έναντι του ΔΟΕΕ και των επενδυτών του 
ΟΕΕ για οποιεσδήποτε ζημίες υποστούν ως 
αποτέλεσμα της αποτυχίας του να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

5. Ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος 
έναντι του ΔΟΕΕ και των επενδυτών του 
ΟΕΕ για οποιεσδήποτε ζημίες υποστούν ως 
αποτέλεσμα της υπαίτιας μη εκτέλεσης
των υποχρεώσεών του σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία ή της κακής εκτέλεσης 
των υποχρεώσεών του.

Or. en
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Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η ευθύνη του θεματοφύλακα έναντι 
του ΔΟΕΕ και των επενδυτών δεν 
επηρεάζεται από το γεγονός ότι έχει 
αναθέσει την εκτέλεση μέρους των 
καθηκόντων του σε τρίτο μέρος που έχει 
λάβει άδεια, όπως σε υποθεματοφύλακα, 
υπο-παραλήπτη παρακαταθήκης ή 
βασικό μεσίτη.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας 
χρηματοπιστωτικών μέσων που τελούν 
υπό τη φύλαξη του θεματοφύλακα ως 
πρωτεύουσα υποχρέωση, με την 
επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας, ο 
θεματοφύλακας επιστρέφει αμελλητί τα 
περιουσιακά στοιχεία στον ΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Εάν ο θεματοφύλακας κωλύεται 
νομικά, από τη νομοθεσία της χώρας στη 
οποία επενδύει ο ΔΟΕΕ για λογαριασμό 
του ΟΕΕ, να ασκήσει τα καθήκοντά του 
φύλαξης, η ευθύνη του έναντι του ΔΟΕΕ 
και των επενδυτών μπορεί να μετατεθεί 
στον εγκεκριμένο τρίτο στον οποίο 
ανατέθηκε η εκπλήρωση των 
καθηκόντων φύλαξης. Η μετάθεση αυτή 
πραγματοποιείται με σύμβαση ανάμεσα 
στον ΔΟΕΕ, τον θεματοφύλακα, το τρίτο 
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μέρος και τον επενδυτή.

Σε περίπτωση απώλειας 
χρηματοπιστωτικών μέσων, εάν υπάρχει 
σύμβαση θεματοφυλακής που επιτρέπει 
τη μεταβίβαση και επαναχρησιμοποίηση 
των περιουσιακών στοιχείων, η 
προθεσμία της επιστροφής τους είναι 
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 - παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. Όταν μία τρίτη χώρα αποτελεί 
αντικείμενο των αποφάσεων που 
λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 3δ, 
δεν απαιτείται η σύμβαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5β. 

Or. en

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι σκοπεύουν να 
αναθέσουν σε τρίτα μέρη το καθήκον 
εκτέλεσης εκ μέρους τους ενός ή 
περισσότερων καθηκόντων τους 
ενημερώνουν προηγουμένως τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής για 
κάθε ανάθεση. Οι αρμόδιες αρχές 
δύνανται εντός ενός μηνός να 
απορρίψουν την ανάθεση αυτή.
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Or. en

Τροπολογία 84

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) ο ΔΟΕΕ ενημερώνει τους επενδυτές 
ποια καθήκοντα έχουν ανατεθεί και σε 
ποιον.

Or. en

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 - εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΔΟΕΕ έχει τη δυνατότητα να δίνει ανά 
πάσα στιγμή περαιτέρω οδηγίες στην 
επιχείρηση στην οποία έχουν ανατεθεί 
καθήκοντα και να ανακαλέσει την 
ανάθεση, με άμεση ισχύ, εάν αυτή η 
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ανάκληση είναι προς το συμφέρον των 
επενδυτών.

Or. en

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 88

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(α) τις προϋποθέσεις έγκρισης της 
ανάθεσης,
(β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο 
διαχειριστής δεν μπορεί πλέον να 
θεωρείται ότι είναι ο διαχειριστής του 
ΟΕΕ, όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 2.
Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
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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

Τροπολογία 89

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) τα ποσά των αμοιβών, με διάκριση 
μεταξύ πάγιας και μεταβλητής αμοιβής, 
τα οποία καταβάλλονται από τον ΔΟΕΕ 
και, κατά περίπτωση, από τον ΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 20 - παράγραφος 1 - στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) πληροφορίες σχετικά με την έδρα 
των υποκείμενων κεφαλαίων, αν ο εν 
λόγω ΟΕΕ είναι αμοιβαίο κεφάλαιο που 
επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια,

Or. en
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Τροπολογία 91

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) πληροφορίες για την έδρα κάθε 
κύριου κεφαλαίου (master fund),

Or. en

Τροπολογία 92

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

Or. en
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Τροπολογία 93

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν ένας ΟΕΕ προωθείται εμπορικά 
σε άλλο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους καταγωγής του 
ΔΟΕΕ διαβιβάζει τις πληροφορίες της 
παραγράφου 3 στοιχείο α) στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του 
ΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 94

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Συστημικού Κινδύνου (ΕΕΣΚ) και στην 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών (ΕΑΚΑΑ) κάθε σχετική 
πληροφορία που είναι αναγκαία για την 
εποπτεία του συστημικού κινδύνου. Η 
Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα για 
τον περαιτέρω καθορισμό της 
ενημέρωσης που προβλέπεται στην 
παρούσα παράγραφο.

Or. en
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Τροπολογία 95

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 21 - παράγραφος 3 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, οι αρμόδιες αρχές 
δύνανται να ζητήσουν πρόσθετες 
πληροφορίες από τους ΔΟΕΕ οι οποίοι, 
κατά την κρίση των αρμόδιων αρχών, 
ενδέχεται να προκαλέσουν συστημικό 
κίνδυνο.

Or. en

Τροπολογία 96

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 97

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Συστημικού Κινδύνου (ΕΕΣΚ) και στην 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών (ΕΑΚΑΑ) τις πληροφορίες που 
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προβλέπει το άρθρο 24.

Or. en

Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
ΔΟΕΕ καθορίζει όρια μόχλευσης για κάθε 
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, 
λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη:
(α) το είδος των ΟΕΕ·
(β) τη στρατηγική τους·
(γ) τις πηγές μόχλευσης·
(δ) κάθε άλλη διασύνδεση ή σχέση με 
άλλα ιδρύματα χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, η οποία θα μπορούσε να 
προκαλέσει συστημικό κίνδυνο·
(ε) την ανάγκη περιορισμού της έκθεσης 
έναντι κάθε αντισυμβαλλομένου·
(στ) τον βαθμό στον οποίο η μόχλευση 
συνοδεύεται από ασφάλειες·
(ζ) την κλίμακα οποιασδήποτε 
αναντιστοιχίας ενεργητικού/παθητικού·
(η) την κλίμακα, τη φύση και την έκταση 
της δραστηριότητας του ΔΟΕΕ στις 
σχετικές αγορές.

Or. en

Τροπολογία 99

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 25 - παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Κάθε αρμόδια αρχή παρέχει τακτικά 
στην ΕΑΚΑΑ τις πληροφορίες που 
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προβλέπει το άρθρο 24 παράγραφος 1. 
Βάσει των πληροφοριών αυτών, η 
ΕΑΚΑΑ μπορεί να διαπιστώσει ότι η 
μόχλευση που χρησιμοποιείται από έναν 
ΔΟΕΕ θέτει ουσιώδη κίνδυνο για τη 
σταθερότητα και ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 100

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα που 
παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα, 
σε περίπτωση που η ΕΑΚΑΑ προβαίνει 
στη διαπίστωση του άρθρου 25 
παράγραφος 2γ και αφού ληφθεί υπόψη η 
γνώμη της ΕΕΣΚ, σε εξαιρετικές 
περιστάσεις και εφόσον αυτό καθίσταται 
αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η 
σταθερότητα και ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, να 
θέσει όρια στο επίπεδο μόχλευσης που
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 101

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 

4. Τα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 έχουν 
προσωρινό χαρακτήρα και πρέπει να 
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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.

συμμορφώνονται με τις διατάξεις που 
θεσπίζονται από την Επιτροπή δυνάμει της 
παραγράφου 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αιτιολογικές σκέψεις 15 και 16 αιτιολογούν επαρκώς την καθιέρωση κανόνων για τη 
μόχλευση (συστημικός κίνδυνος κτλ.).

Τροπολογία 102

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 ελέγχουσα 
επιρροή σε έναν εκδότη τίτλων ή μια μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία, 
που εδρεύουν στην Κοινότητα, κατά 
περίπτωση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 30% αλλάζει σε «ελέγχουσα επιρροή» για να υπάρξει συνέπεια με τον ορισμό του κοινοτικού 
εταιρικού δικαίου.
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Τροπολογία 103

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 ελέγχουσα επιρροή 
στον εκδότη τίτλων ή τη μη εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο εταιρεία, κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 30% αλλάζει σε «ελέγχουσα επιρροή» για να υπάρξει συνέπεια με τον ορισμό του κοινοτικού 
εταιρικού δικαίου.

Τροπολογία 104

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 ΔΟΕΕ είναι σε θέση να ασκήσει 
ελέγχουσα επιρροή σε μια μη εισηγμένη
στο χρηματιστήριο εταιρεία 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 ΔΟΕΕ κατέστη ικανός να ασκεί 
ελέγχουσα επιρροή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το 30% αλλάζει σε «ελέγχουσα επιρροή» για να υπάρξει συνέπεια με τον ορισμό του κοινοτικού 
εταιρικού δικαίου.

Τροπολογία 105

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 ελέγχουσα επιρροή, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με την ταυτότητα των 
διαφορετικών συμμετεχόντων μετόχων,
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο να ασκεί τα δικαιώματα 
ψήφου για λογαριασμό τους και, κατά 
περίπτωση, την αλυσίδα επιχειρήσεων 
μέσω της οποίας κατέχονται στην 
πραγματικότητα τα δικαιώματα ψήφου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 30% αλλάζει σε «ελέγχουσα επιρροή» για να υπάρξει συνέπεια με τον ορισμό του κοινοτικού 
εταιρικού δικαίου.

Τροπολογία 106

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την ημερομηνία κατά την οποία 
καλύφθηκε ή υπερκαλύφθηκε το 
κατώτατο όριο.

(γ) την ημερομηνία κατά την οποία 
καλύφθηκε ή υπερκαλύφθηκε η ελέγχουσα 
επιρροή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το κατώτατο όριο αλλάζει σε «ελέγχουσα επιρροή» για να υπάρξει συνέπεια με τον ορισμό του 
κοινοτικού εταιρικού δικαίου.

Τροπολογία 107

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 
ΔΟΕΕ αποκτήσει ελέγχουσα επιρροή σε 
έναν εκδότη τίτλων ή μια μη εισηγμένη
στο χρηματιστήριο εταιρεία, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 30% αλλάζει σε «ελέγχουσα επιρροή» για να υπάρξει συνέπεια με τον ορισμό του κοινοτικού 
εταιρικού δικαίου.

Τροπολογία 108

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 

διαγράφεται
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δημόσιες προσφορές εξαγοράς,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι οι εκδότες χρειάζεται να συμμορφώνονται με την οδηγία αυτή. Για τις μη 
εισηγμένες εταιρείες, αυτό δεν είναι αναγκαίο.

Τροπολογία 109

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – 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

Αιτιολόγηση

Το 30% αλλάζει σε «ελέγχουσα επιρροή» για να υπάρξει συνέπεια με τον ορισμό του κοινοτικού 
εταιρικού δικαίου.

Τροπολογία 110

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 
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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

Αφού οι απαιτήσεις είναι αρκετά αυστηρές στο επίπεδο 1, δεν χρειάζονται εκτελεστικά μέτρα.

Τροπολογία 111

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 χρηματοπιστωτικές 
εξελίξεις, κεφαλαιακή διάρθρωση, 
συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης 
εισοδημάτων και κερδών ανά τομέα 
δραστηριοτήτων, κατάσταση της προόδου 
των οικονομικών υποθέσεων της εταιρείας, 
εκτίμηση της αναμενόμενης προόδου 
οικονομικών υποθέσεων, έκθεση σχετικά 
με τα σημαντικά γεγονότα του 
οικονομικού έτους, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιάρθρωση του άρθρου 29 παρ. 2, ώστε να χωριστεί σε απαιτήσεις χρηματοπιστωτικού 
(κεφαλαιακού) χαρακτήρα, σε απαιτήσεις σχετικές με την οργάνωση (μεταξύ άλλων και με το 
προϊόν) και σε άλλα συναφή κριτήρια (ενημέρωση του προσωπικού κτλ.).

Τροπολογία 112

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 –εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) φύση των εργασιών της εταιρείας 
και των κυριότερων δραστηριοτήτων 
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της, με δήλωση των βασικών κατηγοριών 
των πωλούμενων προϊόντων και/ή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και 
ένδειξη οποιωνδήποτε σημαντικών νέων 
προϊόντων και/ή υπηρεσιών και, στον 
βαθμό που η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή 
υπηρεσιών έχει δημοσιοποιηθεί, του 
σταδίου της ανάπτυξής τους, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιάρθρωση του άρθρου 29 παρ. 2, ώστε να χωριστεί σε απαιτήσεις χρηματοπιστωτικού 
(κεφαλαιακού) χαρακτήρα, σε απαιτήσεις σχετικές με την οργάνωση (μεταξύ άλλων και με το 
προϊόν) και σε άλλα συναφή κριτήρια (ενημέρωση του προσωπικού κτλ.).

Τροπολογία 113

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – 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 μορφών και επισκόπηση της
διάρθρωσης του κεφαλαίου, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και δ) της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπερβολική επιβάρυνση του ΟΕΕ για την επένδυση σε εταιρείες που δεν υπάγονται ήδη σε αυτές 
τις οδηγίες.
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Τροπολογία 114

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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

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

Αφού οι απαιτήσεις είναι αρκετά αυστηρές στο επίπεδο 1, δεν χρειάζονται εκτελεστικά μέτρα.

Τροπολογία 115

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 απόκτησης της 
ελέγχουσας επιρροής σε έναν 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 ένα 
έτος από την ημερομηνία απόσυρσης από 
τη ρυθμιζόμενη αγορά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εταιρεία που αποσύρεται από το χρηματιστήριο είναι αναγκαίο να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις διαφάνειας επί ένα τουλάχιστον έτος (αυτό συμβαδίζει και με την υποχρέωση 
υποβολής εκθέσεων, η οποία επεκτείνεται στο έτος που ακολουθεί την αλλαγή καθεστώτος της 
εταιρείας).

Τροπολογία 116

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί η εμπορική προώθηση μόνο σε προϊόντα με αδειοδότηση/ 
καταχώρηση ΕΕ.

Τροπολογία 117

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) ταυτοποίηση του θεματοφύλακα του 
ΟΕΕ,

Or. en
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Τροπολογία 118

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 31 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Με την επιφύλαξη της εθνικής 
νομοθεσίας, το κράτος μέλος καταγωγής 
του ΔΟΕΕ δύναται να επιτρέψει στον 
ΔΟΕΕ να προωθήσει εμπορικά στο 
έδαφός του έναν ΟΕΕ που εδρεύει εκτός 
Κοινότητας. Η δυνατότητα αυτή 
προϋποθέτει ότι ο ΔΟΕΕ εδρεύει στην 
Κοινότητα ή ότι υπάρχει συμφωνία 
συνεργασίας και αποτελεσματική 
ανταλλαγή όλων των πληροφοριών 
σχετικά με την παρακολούθηση 
συστημικών κινδύνων ανάμεσα:
(α) στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους όπου προωθείται εμπορικά ο ΟΕΕ 
και τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας,
(β) στον ΔΟΕΕ και την εποπτική αρχή 
του,
(γ) στην εποπτική αρχή του ΔΟΕΕ και 
την ΕΑΚΑΑ.

Or. en

Τροπολογία 119

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν την 
εμπορική προώθηση ενός ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους 
εάν ο ΟΕΕ επενδύει άνω του 30% σε 
άλλους ΟΕΕ που δεν διαθέτουν το 
ευρωπαϊκό διαβατήριο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή αφορά την εμπορική προώθηση ΟΕΕ οι οποίοι είναι αμοιβαία κεφάλαια που 
επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια.

Τροπολογία 120

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Σε περίπτωση που ένας εγκεκριμένος 
ΔΟΕΕ σκοπεύει να προωθήσει εμπορικά 
σε επαγγελματίες επενδυτές άλλου 
κράτους μέλους τα μερίδια ή τις μετοχές 
ενός ΟΕΕ που διαχειρίζεται και ο οποίος 
έχει την έδρα του στην Κοινότητα, ο 
ΔΟΕΕ υποβάλλει τα ακόλουθα έγγραφα 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του: 

Or. en

Τροπολογία 121

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) ταυτοποίηση του θεματοφύλακα του 
ΟΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 122

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 33 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
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επιστολή κοινοποίησης και η βεβαίωση 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1
παρέχονται σε μια γλώσσα που 
χρησιμοποιείται συνήθως στο διεθνή 
χρηματοπιστωτικό τομέα.

επιστολή κοινοποίησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και η βεβαίωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 παρέχονται 
σε μια γλώσσα που χρησιμοποιείται 
συνήθως στο διεθνή χρηματοπιστωτικό 
τομέα.

Or. en

Τροπολογία 123

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 33 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι ΔΟΕΕ δύνανται να προωθούν 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ 
που εδρεύει σε τρίτη χώρα σε 
επαγγελματίες επενδυτές που εδρεύουν σε 
άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος 
καταγωγής του ΔΟΕΕ μόνο από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
54 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 124

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

αρμόδιες αρχές ενημερώνουν αμέσως το 
ΔΟΕΕ σχετικά με τη διαβίβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την οδηγία ΟΣΕΚΑ, άρθρο 18, παράγραφος 2.

Τροπολογία 125

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 34 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την οδηγία ΟΣΕΚΑ, άρθρα 19 και 21.

Τροπολογία 126

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35 α
Προϋποθέσεις για επενδύσεις σε ΟΕΕ οι 
οποίοι εδρεύουν σε τρίτες χώρες
Οι επαγγελματίες επενδυτές που εδρεύουν 
σε κράτος μέλος μπορούν να επενδύουν 
σε ΟΕΕ που εδρεύει σε τρίτη χώρα με την 
προϋπόθεση ότι, είτε ο ΟΕΕ τελεί υπό τη 
διαχείριση ενός ΔΟΕΕ που έχει την 
καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος 
και έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το 
άρθρο 4, είτε η τρίτη χώρα όπου ο ΟΕΕ 
έχει την καταστατική του έδρα έχει 
υπογράψει συμφωνία συνεργασίας και 
ανταλλαγής πληροφοριών η οποία 
ανταποκρίνεται στα σχετικά διεθνή 
πρότυπα.

Or. en
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Τροπολογία 127

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 128

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ευθύνη του θεματοφύλακα έναντι των 
επενδυτών δεν επηρεάζεται από το γεγονός 
ότι έχει αναθέσει την εκτέλεση όλων ή 
μέρος των καθηκόντων του σε 
θεματοφύλακα τρίτης χώρας.

2. Η ευθύνη του θεματοφύλακα έναντι των 
επενδυτών δεν επηρεάζεται από το γεγονός 
ότι έχει αναθέσει την εκτέλεση όλων ή 
μέρος των καθηκόντων του σε 
υποθεματοφύλακα τρίτης χώρας, εκτός 
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 17, παράγραφοι 5β και 5γ.

Or. en
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Τροπολογία 129

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39 διαγράφεται
Χορήγηση αδείας σε ΔΟΕΕ που είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
άδεια, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, 
σε ΔΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι σε 
τρίτη χώρα για την εμπορική προώθηση 
μεριδίων ή μετοχών ενός ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στην Κοινότητα 
υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας 
οδηγίας, υπό τον όρο ότι:
(α) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση 
που λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 
3 στοιχείο α), στην οποία δηλώνεται ότι η 
νομοθεσία της σχετικά με προληπτικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις και διαρκή 
εποπτεία είναι ισοδύναμη με τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας και εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά,
(β) η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση 
που λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 
3 στοιχείο β), στην οποία δηλώνεται ότι 
παρέχει στους ΔΟΕΕ της Κοινότητας 
πραγματική πρόσβαση στην αγορά, 
συγκρίσιμη με αυτή που παρέχει η 
Κοινότητα σε ΔΟΕΕ της εν λόγω τρίτης 
χώρας,
(γ) ο ΔΟΕΕ παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλει 
αίτηση για χορήγηση αδείας τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
5 και 31,
(δ) υπάρχει συμφωνία συνεργασίας 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών του εν λόγω 
κράτους μέλους και του εποπτικού φορέα 
του ΔΟΕΕ, με την οποία διασφαλίζεται 
αποτελεσματική ανταλλαγή όλων των 
πληροφοριών που είναι σχετικές με την 
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παρακολούθηση πιθανών επιπτώσεων 
των δραστηριοτήτων του ΔΟΕΕ στη 
σταθερότητα συστημικά σχετικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στην 
ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιείται ο ΔΟΕΕ.
(ε) η τρίτη χώρα έχει υπογράψει 
συμφωνία με το κράτος μέλος στο οποίο 
υποβάλλει αίτηση για χορήγηση αδείας η 
οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τα 
πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του 
υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του 
ΟΟΣΑ και εξασφαλίζει αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά 
θέματα.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα με στόχο τον καθορισμό:
(α) γενικών κριτηρίων ισοδυναμίας για 
την ισοδυναμία και την αποτελεσματική 
εφαρμογή νομοθεσίας τρίτης χώρας 
σχετικά με τις προληπτικές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και τη διαρκή εποπτεία, βάσει 
των απαιτήσεων που καθορίζονται στα 
Κεφάλαια III, IV και V.
(β) γενικών κριτηρίων για την αξιολόγηση 
του βαθμού στον οποίο τρίτες χώρες
παρέχουν στους ΔΟΕΕ της Κοινότητας 
πραγματική πρόσβαση στην αγορά, 
συγκρίσιμη με αυτή που παρέχει η 
Κοινότητα σε ΔΟΕΕ των εν λόγω τρίτων 
χωρών.
Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.
3. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη κανονιστική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2, 
θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα με τα οποία 
δηλώνεται ότι: 
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(α) η νομοθεσία σχετικά με τις 
προληπτικές κανονιστικές ρυθμίσεις και 
τη διαρκή εποπτεία των ΔΟΕΕ σε μια 
τρίτη χώρα είναι ισοδύναμη με την 
παρούσα οδηγία και εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά,
(β) η τρίτη χώρα παρέχει στους ΔΟΕΕ 
της Κοινότητας πραγματική πρόσβαση 
στην αγορά, τουλάχιστον συγκρίσιμη με 
αυτή που παρέχει η Κοινότητα στους 
ΔΟΕΕ της εν λόγω τρίτης χώρας. 

Or. en

Τροπολογία 130

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 40 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές είναι δημόσιες αρχές ή 
όργανα που έχουν οριστεί από τις 
δημόσιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με ΟΣΕΚΑ, άρθρο 97, παράγραφος 2.

Τροπολογία 131

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 40 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
αρμόδιες αρχές να καταρτίσουν 
κατάλληλες μεθόδους για να 
παρακολουθούν κατά πόσον οι ΔΟΕΕ 
συμμορφώνονται με τις κατά την 
παρούσα οδηγία υποχρεώσεις τους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Εμπνευσμένο από τη MIFID άρθρο 16 παρ.2.

Τροπολογία 132

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι αρμόδιες αρχές έχουν τουλάχιστον 
τις ακόλουθες εξουσίες:

Or. en

Τροπολογία 133

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να απαιτούν αρχεία κίνησης 
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή ανταλλαγών 
δεδομένων.

(δ) να απαιτούν κάθε υπάρχουσα
καταγραφή στοιχείων κίνησης 
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή ανταλλαγών 
δεδομένων,

Or. en

Τροπολογία 134

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 41 - παράγραφος 2 – στοιχεία δ α έως δ η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) να επιβάλλουν προσωρινή 
απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας,
(δβ) να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για 
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να διασφαλιστεί ότι οι ΔΟΕΕ και οι 
θεματοφύλακες συνεχίζουν να 
συμμορφώνονται με τη σχετική 
νομοθεσία,
(δγ) αναφορά ζητημάτων για ποινική 
δίωξη στις αρμόδιες δικαιοδοσίες,
(δδ) να απαιτούν τη διακοπή κάθε 
πρακτικής που είναι αντίθετη με τις 
διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας,
(δε) να ζητούν τη δέσμευση ή την 
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων,
(δστ) να απαιτούν την παροχή 
πληροφοριών από τους ΔΟΕΕ, τους 
θεματοφύλακες ή τους ελεγκτές,
(δζ) να επιβάλλουν την αναστολή της 
έκδοσης, εξαγοράς ή εξόφλησης 
μεριδίων, προς το συμφέρον των 
μεριδιούχων ή του κοινού,
(δη) να ανακαλούν την άδεια που έχει 
χορηγηθεί σε έναν ΔΟΕΕ ή έναν 
θεματοφύλακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την οδηγία ΟΣΕΚΑ, άρθρο 98 και την οδηγία για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων (MIFID), άρθρο 50.

Τροπολογία 135

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 42 διαγράφεται
Εποπτικές εξουσίες
1. Το κράτος μέλος καταγωγής 
διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές 
μπορούν να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα:
(α) επιβολή προσωρινής απαγόρευσης 
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άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας,
(β) λήψη κατάλληλων μέτρων για να 
διασφαλιστεί ότι οι ΔΟΕΕ συνεχίζουν να 
συμμορφώνονται με τη σχετική 
νομοθεσία,
(γ) αναφορά ζητημάτων για ποινική 
δίωξη στις αρμόδιες δικαιοδοσίες. 
2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να διαθέτουν τις 
απαραίτητες εξουσίες για να λάβουν όλα 
τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των 
αγορών στις περιπτώσεις που οι 
δραστηριότητες ενός ή περισσότερων 
ΟΕΕ στην αγορά όσον αφορά ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο θα εξέθετε σε 
κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της εν λόγω 
αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 136

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες είναι 
υπεύθυνες για τη χορήγηση αδείας και την 
εποπτεία των ΔΟΕΕ δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας κοινοποιούν πληροφορίες στις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, στις 
περιπτώσεις όπου αυτό είναι σκόπιμο για 
την παρακολούθηση και την ανταπόκριση 
στις δυνητικές επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων μεμονωμένων ΔΟΕΕ ή 
των ΔΟΕΕ συλλογικά για τη σταθερότητα 
των συστημικά σχετικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την 
ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιούνται οι ΔΟΕΕ. 
Ενημερώνονται επίσης η ΕΕΣΚ και η 
ΕΑΚΑΑ, οι οποίες διαβιβάζουν τις εν 
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Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΡΑΑΚΑ), που 
συστάθηκε με την απόφαση 2009/77/ΕΚ 
της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 
20091, και η οποία διαβιβάζει τις εν λόγω 
πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των 
άλλων κρατών μελών.

λόγω πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές 
των άλλων κρατών μελών.

1 ΕΕ L 25 της 29.01.2009, σ. 18.

Or. en

Τροπολογία 137

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 53 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 53 α
Προκειμένου να εξασφαλίσει η Επιτροπή 
ότι οι απαιτήσεις σχετικά με τους 
θεματοφύλακες οι οποίες θεσπίζονται με 
την παρούσα οδηγία εφαρμόζονται στους 
θεματοφύλακες σε σχέση με την οδηγία 
2009/65/ΕΚ, τα άρθρα 22 έως 26 και τα 
άρθρα 32 έως 36 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ 
τροποποιούνται ως εξής: (...)

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί διατομεακή συνέπεια.

Τροπολογία 138

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Λειτουργίες που περιλαμβάνονται στη 
δραστηριότητα της διαχείρισης 
συλλογικών χαρτοφυλακίων:
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– Διαχείριση επενδύσεων.
– Διοίκηση:
(α) νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
λογιστικής διαχείρισης του αμοιβαίου 
κεφαλαίου,
(β) πληροφορίες πελατών,
(γ) αποτίμηση του χαρτοφυλακίου και 
καθορισμός της αξίας των μεριδίων 
(συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών 
θεμάτων),
(δ) έλεγχος της τήρησης των 
κανονιστικών διατάξεων,
(ε) τήρηση μητρώου μεριδιούχων,
(στ) διανομή εσόδων,
(ζ) εκδόσεις μεριδίων και εξαγορές,
(η) συμβατικοί διακανονισμοί 
(συμπεριλαμβανομένης της αποστολής 
πιστοποιητικών),
(θ) αρχείο.
– Εμπορική προώθηση.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Οι διαχειριστές των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, που αντιπροσωπεύουν στοιχεία 
ενεργητικού ύψους σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων1 (έναντι 2 τρισ. στα μέσα του 
2008), παίζουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η 
δραστηριότητα αυτή καλύπτει πολύ διαφορετικούς οργανισμούς και προϊόντα: οργανισμοί 
εναλλακτικών επενδύσεων, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity), αμοιβαία 
κεφάλαια ακινήτων, αμοιβαία κεφάλαια εμπορευμάτων κτλ. Η επιδιωκόμενη ρύθμιση 
χρειάζεται πάντως να λάβει υπόψη τις ιδιομορφίες σε σχέση με τον συστημικό κίνδυνο, ιδίως 
όσον αφορά τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Ακόμη και αν τα κεφάλαια αυτά δεν εμπλέκονται άμεσα στις απαρχές της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης, η διαχείριση τους δεν πρέπει να εξαιρεθεί από την ανάγκη ρύθμισης του συνόλου των 
φορέων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η χρηματοπιστωτική κρίση δείχνει ότι οι δυσλειτουργίες του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού 
συστήματος προέρχονται, αφενός, από την υπερβολική έκθεση σε κινδύνους των φορέων που 
έχουν συστημική σπουδαιότητα και, αφετέρου, από τις αδυναμίες των συστημάτων 
διαχείρισης των κινδύνων αυτών. 

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 30 Απριλίου 2009 μια 
πρόταση οδηγίας σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΔΟΕΕ) με στόχο να ρυθμίσει όλους τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) 
εκτός εκείνων που καλύπτονται από την οδηγία ΟΣΕΚΑ. 

Η πρόταση αυτή αποτελεί συνέχεια μιας σειράς εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων: έκθεση πρωτοβουλίας για τα επενδυτικά 
κεφάλαια (2001), διαχείριση περιουσιακών στοιχείων I (2006), διαχείριση περιουσιακών 
στοιχείων II (2007), επενδυτικά κεφάλαια και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (2008) και 
διαφάνεια των θεσμικών επενδυτών (2008).

Η πρόταση, βάσει της οποίας οι εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις για τους ΟΕΕ και τους ΔΟΕΕ
θα αντικατασταθεί με ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, επιδιώκει μεγαλύτερη σταθερότητα 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καλύτερη προστασία των επενδυτών και τη δημιουργία 
μιας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς των ΟΕΕ.

Η υλοποίηση αυτών των στόχων, την οποία επικροτούμε, πρέπει να διατηρήσει την 
ισορροπία ανάμεσα, αφενός, στις ιδιομορφίες, τη ζωτικότητα και τη δημιουργικότητα αυτού 
του χρηματοπιστωτικού κλάδου και, αφετέρου, την ανάγκη αποτελεσματικής κανονιστικής 
ρύθμισης και επαρκούς εποπτείας.

1 - Πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και αδειοδότηση των ΔΟΕΕ

                                               
1 ΕΚΤ - Financial stability review - Ιούνιος 2009
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Ο εισηγητής εγκρίνει την πρόταση, η οποία προβλέπει ότι όλοι οι ΔΟΕΕ που έχουν έδρα και 
λειτουργούν στην Κοινότητα, εκτός ρητά προσδιοριζόμενων εξαιρέσεων, και διαχειρίζονται 
ΟΕΕ, ασχέτως της έδρας τους, θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια και να υπόκεινται σε εποπτεία. 
Πράγματι, είναι αναγκαίο να διατυπωθούν απαιτήσεις όσον αφορά τα χρηματοδοτικά, 
τεχνικά και ανθρώπινα μέσα, την οργάνωση και τους κανόνες συμπεριφοράς, ώστε να 
υπάρξει ένα πλαίσιο για τους διαχειριστές καθώς και για τους άλλους εμπλεκομένους, όπως ο 
θεματοφύλακας και ο εκτιμητής. 

Προκειμένου να διατηρηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού ανάμεσα σε όλους όσους 
διαχειρίζονται ΟΕΕ και να αποφευχθεί η παράκαμψη των απαιτήσεων της οδηγίας, ιδίως 
μέσω των δομημένων προϊόντων ("wrappers"), ο εισηγητής προτείνει να περιοριστούν οι 
εξαιρέσεις από την εφαρμογή της οδηγίας. 

Έτσι, προτείνεται να καταργηθούν τα όρια για την έξοδο από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
και να αντικατασταθούν με μια αρχή αναλογικότητας. Πράγματι, είναι σημαντικό να 
μεριμνήσουμε ώστε οι κανόνες να επιτρέπουν, μέσω της γενικής εφαρμογής τους, 
μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη διαχείριση των ΟΕΕ.

Για να λάβει άδεια, ο διαχειριστής θα πρέπει να διαθέτει ένα ελάχιστο όριο ιδίων πόρων υπό 
μορφή περιουσιακών στοιχείων που είτε είναι ρευστά είτε μπορούν να κινητοποιηθούν σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. Ο εισηγητής προτείνει την ευθυγράμμιση των ποσών αυτών με 
τα ποσά της οδηγίας ΟΣΕΚΑ. 

2 - Εμπορική προώθηση των ΟΕΕ και σχέσεις με τρίτες χώρες 

Όταν λάβουν άδεια, οι διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται και να προωθούν εμπορικά 
τους ΟΕΕ τους που εδρεύουν στην Ευρώπη στους επαγγελματίες επενδυτές σε ολόκληρο το 
έδαφος της Κοινότητας. Αυτό το ευρωπαϊκό διαβατήριο επιτρέπει την εμπορική προώθηση 
κάθε ΟΕΕ που εδρεύει στο εσωτερικό της Κοινότητας και έχει διαχειριστή εγκεκριμένο στο 
κράτος μέλος καταγωγής του, με την επιφύλαξη μιας απλής διαδικασίας γνωστοποίησης στα 
άλλα κράτη μέλη. Οι ΟΕΕ που εδρεύουν στην Ευρώπη θα είχαν έτσι το όφελος ενός 
ευρωπαϊκού σήματος, διακριτού από το σήμα ΟΣΕΚΑ.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο εισηγητής κλείνει την πόρτα στους ΟΕΕ τρίτων χωρών, αφού 
κάθε κράτος μέλος διατηρεί την ευχέρεια, μέσω των εθνικών καθεστώτων ιδιωτικών 
τοποθετήσεων, να δεχτεί να κυκλοφορήσουν ελεύθερα στο έδαφός του ΟΕΕ που εδρεύουν 
εκτός ΕΕ.

Φαίνεται εξάλλου σκόπιμο να τροποποιηθεί ο ορισμός της εμπορικής προώθησης, ώστε να 
δοθεί στους επαγγελματίες επενδυτές η ευχέρεια να επιλέγουν τους ΟΕΕ στους οποίους 
επιθυμούν να επενδύσουν, συμπεριλαμβανομένων των εξωκοινοτικών ΟΕΕ. Η δυνατότητα 
αυτή παρέχεται με την επιφύλαξη ότι o ΔOEE είναι εγκατεστημένος στο ευρωπαϊκό έδαφος ή 
ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά τους 
συστημικούς κινδύνους. Η συμφωνία αυτή θα ήταν συμφωνία, αφενός, ανάμεσα στις 
αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας και του κράτους μέλους όπου προωθείται εμπορικά ο ΟΕΕ 
και, αφετέρου, ανάμεσα στον ΔΟΕΕ και την εποπτική αρχή του και ανάμεσα στην εποπτική 
αρχή του και την ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών).
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Τέλος, προκειμένου να προστατεύεται το ευρύ επενδυτικό κοινό, οι μικροεπενδυτές δεν 
πρέπει να μπορούν να επενδύουν σε δομές κύριου-τροφοδοτικού (master-feeder) όταν το 
κύριο κεφάλαιο είναι ΟΕΕ που εδρεύει σε τρίτη χώρα, ούτε σε αμοιβαία κεφάλαια που 
επενδύουν άνω του 30% σε αμοιβαία κεφάλαια τρίτων χωρών. 

3 - Θεματοφύλακας 

Η οδηγία ΔΟΕΕ προτείνει ένα καθεστώς εφαρμοστέο στους θεματοφύλακες των ΟΕΕ. 

Για λόγους κλαδικής συνοχής, είναι σκόπιμη η ευθυγράμμιση των απαιτήσεων αυτής της 
οδηγίας με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΟΣΕΚΑ. 

Ο εισηγητής εισάγει διευκρινίσεις ως προς τον ορισμό του θεματοφύλακα, την έδρα του, τον 
ρόλο του, τα καθήκοντά του, τις προϋποθέσεις μεταβίβασης ορισμένων καθηκόντων του και 
την ευθύνη του. 

Ο εισηγητής εισάγει την πρόβλεψη ότι ο θεματοφύλακας πρέπει να βρίσκεται στην ίδια χώρα 
με τον ΟΕΕ όταν ο ΟΕΕ εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για 
διαβατήριο θεματοφύλακα. 

Όταν ο ΟΕΕ εδρεύει σε τρίτη χώρα, ο θεματοφύλακας πρέπει να εδρεύει στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εκτός αν υπάρχει συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
εποπτικών αρχών η οποία επιτρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι κανονιστικές ρυθμίσεις είναι 
ισοδύναμες και ότι η εποπτεία μπορεί να ασκείται στη χώρα αυτή υπό τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται στην Κοινότητα. 

Ο θεματοφύλακας υπέχει ευθύνη έναντι του επενδυτή και του διαχειριστή. Όταν ο 
θεματοφύλακας κωλύεται νομικά να ασκήσει το σύνολο των καθηκόντων του εξαιτίας της 
νομοθεσίας της χώρας στην οποία επενδύει ο ΟΕΕ, πρέπει να συνάπτεται συμφωνία ανάμεσα 
στην εταιρεία διαχείρισης, τον επενδυτή, τον θεματοφύλακα και τον υπο-θεματοφύλακα για 
τη μερική μεταβίβαση της ευθύνης στον υπο-θεματοφύλακα.

4 - Εκτιμητής

Η πρόταση οδηγίας θεσπίζει ένα καθεστώς εφαρμοστέο στους εκτιμητές των ΟΕΕ και 
περιέχει διατάξεις σχετικά με την αποτίμηση των ΟΕΕ και τον προσδιορισμό της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων ενός ΟΕΕ και των μερών του. 

Η οργανική ανεξαρτησία του εκτιμητή δεν πρέπει να είναι απαίτηση αλλά δυνατότητα που 
αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των ενδιαφερομένων. 

Αντίθετα, χρειάζεται να υπάρχουν οργανωτικές διευθετήσεις που να εγγυώνται την 
ανεξαρτησία του εκτιμητικού έργου όταν αυτό είναι εσωτερικό στον ΟΕΕ ("σινικό τείχος").

Τέλος, δεν προβλέπεται η καθιέρωση συστηματικής αποτίμησης για τις δραστηριότητες 
ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου.

5 - Χρησιμοποίηση της μόχλευσης
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Ο εισηγητής προτείνει να καθορίζουν οι διαχειριστές εκ των προτέρων τα όρια της μόχλευσης 
την οποία θα χρησιμοποιήσουν για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζονται. Για τον καθορισμό αυτών 
των ορίων, χρειάζεται να προσδιοριστούν κάποιες αρχές που θα τα διέπουν. Οι διαχειριστές 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τις εθνικές εποπτικές αρχές για τα όρια που καθόρισαν.

Σε έκτακτες περιστάσεις, η ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) θα έχει τη 
δυνατότητα να καθορίζει, όσον αφορά τη χρησιμοποιήσιμη μόχλευση, όρια αυστηρότερα από 
εκείνα που έχει γνωστοποιήσει ο διαχειριστής.

6 - Ακάλυπτες πωλήσεις

Οι ακάλυπτες πωλήσεις είναι μια τεχνική χρήσιμη για τη ρευστότητα και τον δυναμισμό των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Δεν τίθεται συνεπώς ζήτημα απαγόρευσής της.

Εντούτοις, στον βαθμό που η τεχνική αυτή μπορεί να συμβάλει στη μεγέθυνση του 
συστημικού κινδύνου, είναι σκόπιμο να υπόκειται σε ορισμένους απλούς κανόνες, οι οποίοι 
θα επιτρέπουν να εξασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η ακεραιότητα των 
αγορών.

7 - Υποχρεώσεις πληροφόρησης

Η γνωστοποίηση πληροφοριών στην εποπτική αρχή και στον επενδυτή αποτελεί θεμελιώδες 
στοιχείο για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας. Ενδείκνυται ωστόσο να διακρίνουμε 
ανάμεσα στις πληροφορίες που προορίζονται για την εποπτική αρχή και τις πληροφορίες που 
χρειάζεται ο επενδυτής. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να μην είναι πλήρης η διαφάνεια έναντι 
της εποπτικής αρχής.

Όσον αφορά τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, έχει σημασία να μην επιβληθεί υποχρέωση
πληροφόρησης για την εταιρεία-στόχο που να υπερβαίνει τη νόμιμη υποχρέωση 
πληροφόρησης των ομοειδών επιχειρήσεων.

8 - Έλεγχος εταιρειών από ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο

Οι ιδιαίτεροι κανόνες που αφορούν την απόκτηση ελέγχουσας συμμετοχής σε μια οντότητα 
από ένα ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο πρέπει να εφαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη, όχι ένα 
ποσοστό συμμετοχής, αλλά την πραγματική άσκηση ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τα 
συνήθη κριτήρια που ισχύουν στον τομέα του δικαίου των εταιρειών. 

9 - Εποπτεία

Ο εισηγητής έλαβε υπόψη τη νέα ευρωπαϊκή εποπτική αρχιτεκτονική, της οποίας τα κείμενα 
τελούν σήμερα υπό εξέταση, με στόχο να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και να περιοριστούν οι συστημικοί κίνδυνοι.

Η ESRB (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικών Κινδύνων) και η ESMA έχουν σημαντικό ρόλο 
εν προκειμένω.

10 - Εξουσίες των κρατών μελών
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Οι αρμόδιες αρχές του «κράτους μέλους καταγωγής», στο οποίο έχει αδειοδοτηθεί ο 
διαχειριστής, και του «κράτους μέλους υποδοχής», στο έδαφος του οποίου ο διαχειριστής 
παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ή εμπορικής προώθησης, πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν 
εποπτικές εξουσίες.

11 - Αμοιβή των ιθυνόντων

Η δήλωση της G20 του Πίτσμουργκ, στις 25 Σεπτεμβρίου 2009, φανέρωσε μια διεθνή 
συμφωνία σχετικά με την αμοιβή των ιθυνόντων των τραπεζών και των άλλων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Ο εισηγητής προτείνει να εφαρμοστούν οι αρχές αυτές στους ΔΟΕΕ.

12 - Διαδικασία Lamfalussy

Η οδηγία ΔΟΕΕ υπόκειται στη διαδικασία Lamfalussy: θεσπίζει κατευθυντήριες αρχές (μέτρα 
επιπέδου 1) και προβλέπει εκτελεστικά μέτρα (μέτρα επιπέδου 2) που μπορούν να θεσπιστούν 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη διαδικασία της επιτροπολογίας. 

Ο εισηγητής επιζήτησε μια βελτιωμένη ισορροπία ανάμεσα στα μέτρα των δύο αυτών 
επιπέδων.

13 - Αλληλεπίδραση και συνοχή με τα άλλα κείμενα

Ορισμένες θεματολογίες της οδηγίας ΔΟΕΕ καλύπτονται και από άλλα κείμενα, όπως τις 
οδηγίες σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MIFID), τους ΟΣΕΚΑ, τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις κτλ. Για λόγους συνοχής, είναι σκόπιμο τα κείμενα αυτά να ληφθούν 
υπόψη. Για να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι αποκλίνουσες ερμηνείες 
διατάξεων που καλύπτουν κοινά θέματα, προτείνεται να υιοθετείται, όποτε ενδείκνυται, η 
διατύπωση που χρησιμοποιείται στις συναφείς οδηγίες.


