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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

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

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

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

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].



PR\891376EL.doc 3/8 PE480.851v01-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά 
με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη 
στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0746),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 
πρόταση από την Επιτροπή (C7–0419/2011),

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

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

– 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 (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

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

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

                                               
1 ΕΕ C 0, 0.0.0000, σ. 0./Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 ΕΕ C 0, 0.0.0000, σ. 0./Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(1) στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η εταιρεία διαχείρισης ή επενδύσεων 
χρησιμοποιεί μια διαδικασία διαχείρισης 
των κινδύνων που της επιτρέπει να ελέγχει 
και να μετρά ανά πάσα στιγμή τον κίνδυνο 
των θέσεών της και τη συμβολή τους στο 
γενικότερο προφίλ κινδύνου του 
χαρτοφυλακίου. Ειδικότερα, δεν 
στηρίζεται αποκλειστικά ή μηχανιστικά σε 
εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας προκειμένου να εκτιμήσει την 
αξιοπιστία των στοιχείων ενεργητικού ενός 
ΟΣΕΚΑ.»

«Η εταιρεία διαχείρισης ή επενδύσεων 
χρησιμοποιεί μια διαδικασία διαχείρισης 
των κινδύνων που της επιτρέπει να ελέγχει 
και να μετρά ανά πάσα στιγμή τον κίνδυνο 
των θέσεών της και τη συμβολή τους στο 
γενικότερο προφίλ κινδύνου του 
χαρτοφυλακίου. Ειδικότερα, δεν 
στηρίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικές 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
προκειμένου να εκτιμήσει την αξιοπιστία 
των στοιχείων ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ.»

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 82 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Μετά το άρθρο 82 προστίθεται το 
ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 82α
Χρήση των εξωτερικών αξιολογήσεων

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες 
διαχείρισης και οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις δεν υποδεικνύουν στους 
πελάτες τους να ενσωματώνουν στήριξη 
σε αξιολογήσεις σε συνήθεις συμφωνίες 
επενδύσεων, κανόνες οργανισμών 
επενδύσεων ή συμβάσεις ασφάλισης."

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1
Οδηγία 2011/61/EΕ
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(1) στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι ΔΟΕΕ εφαρμόζουν επαρκή συστήματα 
διαχείρισης κινδύνων για την κατάλληλη 
αναγνώριση, μέτρηση, διαχείριση και 
παρακολούθηση όλων των κινδύνων οι 
οποίοι είναι σημαντικοί για κάθε 
επενδυτική στρατηγική ΟΕΕ και στους 
οποίους είναι εκτεθειμένος ή μπορεί να 
εκτεθεί κάθε ΟΕΕ. Ειδικότερα, οι ΔΟΕΕ 
δεν στηρίζονται αποκλειστικά ή 
μηχανιστικά σε εξωτερικές αξιολογήσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου να 
εκτιμήσουν την αξιοπιστία των στοιχείων 
ενεργητικού ενός ΟΕΕ.»

«Οι ΔΟΕΕ εφαρμόζουν επαρκή συστήματα 
διαχείρισης κινδύνων για την κατάλληλη 
αναγνώριση, μέτρηση, διαχείριση και 
παρακολούθηση όλων των κινδύνων οι 
οποίοι είναι σημαντικοί για κάθε 
επενδυτική στρατηγική ΟΕΕ και στους 
οποίους είναι εκτεθειμένος ή μπορεί να 
εκτεθεί κάθε ΟΕΕ. Ειδικότερα, οι ΔΟΕΕ 
δεν στηρίζονται αποκλειστικά σε 
εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας προκειμένου να εκτιμήσουν 
την αξιοπιστία των στοιχείων ενεργητικού 
ενός ΟΕΕ.»

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2011/61/EΕ
Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Μετά το άρθρο 23 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 23α
Χρήση των εξωτερικών αξιολογήσεων

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες 
διαχείρισης και οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις δεν υποδεικνύουν στους 
πελάτες τους να ενσωματώνουν στήριξη 
σε αξιολογήσεις σε συνήθεις συμφωνίες 
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επενδύσεων, κανόνες οργανισμών 
επενδύσεων ή συμβάσεις ασφάλισης."

Or. en


