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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: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου
(COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0860),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0490/2011),

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

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της…1,

– λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και 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, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
καθορίζει ενιαίους κανόνες σχετικά με τη 
φύση εταιρειών επιχειρηματικού 
κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, 
ιδίως σχετικά με τους οργανισμούς 
χαρτοφυλακίου στις οποίες οι εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν 
τις προϋποθέσεις επιτρέπεται να 
επενδύουν, καθώς και σχετικά με τα 
επενδυτικά μέσα που θα χρησιμοποιούνται. 
Αυτό είναι απαραίτητο για να είναι δυνατή 
η χάραξη μιας σαφούς διαχωριστικής 
γραμμής μεταξύ μιας εταιρείας 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις 
προϋποθέσεις και άλλων οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων που επιδιώκουν 
άλλες, λιγότερο εξειδικευμένες, 
επενδυτικές στρατηγικές, όπως, 
παραδείγματος χάριν, τις ιδιωτικές 
επενδύσεις.

(7) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
καθορίζει ενιαίους κανόνες σχετικά με τη 
φύση εταιρειών επιχειρηματικού 
κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, 
ιδίως σχετικά με τους οργανισμούς 
χαρτοφυλακίου στις οποίες οι εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν 
τις προϋποθέσεις επιτρέπεται να 
επενδύουν, καθώς και σχετικά με τα 
επενδυτικά μέσα που θα χρησιμοποιούνται. 
Αυτό είναι απαραίτητο για να είναι δυνατή 
η χάραξη μιας σαφούς διαχωριστικής 
γραμμής μεταξύ μιας εταιρείας 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις 
προϋποθέσεις και άλλων οργανισμών
εναλλακτικών επενδύσεων που επιδιώκουν 
άλλες, λιγότερο εξειδικευμένες, 
επενδυτικές στρατηγικές, όπως, 
παραδείγματος χάριν, τις ιδιωτικές 
επενδύσεις ή τις επενδύσεις σε ακίνητα.

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σύμφωνα με το στόχο της σαφούς 
οριοθέτησης των οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό και για να 
διασφαλιστεί η εστίασή τους στην παροχή 
κεφαλαίου σε μικρές επιχειρήσεις στα 
αρχικά στάδια της εταιρικής τους ύπαρξης, 
ο προσδιορισμός «ευρωπαϊκή εταιρεία 

(8) Σύμφωνα με το στόχο της σαφούς 
οριοθέτησης των οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό και για να 
διασφαλιστεί η εστίασή τους στην παροχή 
κεφαλαίου σε μικρές επιχειρήσεις στα 
αρχικά στάδια της εταιρικής τους ύπαρξης, 
οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου 
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επιχειρηματικού κεφαλαίου» θα πρέπει να 
περιορίζεται μόνο στις εταιρείες που 
αφιερώνουν ελάχιστο ποσοστό ύψους 70% 
του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου 
τους και του δεσμευμένου κεφαλαίου που 
δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη 
τους σε επενδύσεις στους εν λόγω 
οργανισμούς υπό μορφή μέσων ιδίων 
κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων.

που πληρούν τις προϋποθέσεις είναι οι 
εταιρείες που επενδύουν ελάχιστο ποσοστό 
ύψους 70% του συνόλου των εισφορών 
κεφαλαίου τους και του δεσμευμένου 
κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να 
καταβάλουν τα μέλη τους στους εν λόγω 
οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να μπορούν οι διαχειριστές 
εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου να 
αποκτήσουν έναν ορισμένο βαθμό 
ευελιξίας στη διαχείριση των επενδύσεων 
και της ρευστότητας των εταιρειών 
επιχειρηματικού κεφαλαίου τους που 
πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να 
επιτρέπεται δευτερεύουσα εμπορική 
προώθηση έως μέγιστο όριο που δεν 
υπερβαίνει το 30% του συνόλου των 
εισφορών κεφαλαίου και επενδύσεων 
κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να 
καταβάλουν τα μέλη τους. Η 
βραχυπρόθεσμη κατοχή διαθεσίμων ή 
ισοδυνάμων διαθεσίμων δεν πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
του ορίου αυτού.

(10) Για να μπορούν οι διαχειριστές 
εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου να 
αποκτήσουν έναν ορισμένο βαθμό 
ευελιξίας στη διαχείριση των επενδύσεων 
και της ρευστότητας των εταιρειών 
επιχειρηματικού κεφαλαίου τους που 
πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να 
επιτρέπεται αγοραπωλησία, όπως σε 
μετοχές ή συμμετοχές σε εταιρείες 
χαρτοφυλακίου που δεν καλύπτονται από 
τον παρόντα κανονισμό, έως μέγιστο όριο 
που δεν υπερβαίνει το 30% του συνόλου 
των εισφορών κεφαλαίου και επενδύσεων 
κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να 
καταβάλουν τα μέλη τους. Η 
βραχυπρόθεσμη κατοχή διαθεσίμων ή 
ισοδυνάμων διαθεσίμων δεν πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
του ορίου αυτού.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (14) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εμπορική προώθηση εταιρειών 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν 
τις προϋποθέσεις σε επενδυτές που 
διαθέτουν τις γνώσεις, την πείρα και την 
ικανότητα να αναλαμβάνουν τους 
κινδύνους που φέρουν αυτές οι εταιρείες 
και για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των 
επενδυτών σε εταιρείες επιχειρηματικού 
κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, 
θα πρέπει να καθοριστούν ορισμένες 
συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες. Ως 
εκ τούτου, οι εταιρείες επιχειρηματικού 
κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις 
θα πρέπει γενικά να προωθούνται 
εμπορικά μόνο σε επενδυτές που είναι 
επαγγελματίες επενδυτές ή που μπορεί να 
αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες 
επενδυτές σύμφωνα με την οδηγία 
2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων, για την 
τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ 
και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου.  Η κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνει διαχειριστές εταιρειών 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που επενδύουν 
οι ίδιοι σε εταιρείες επιχειρηματικού 
κεφαλαίου. Ωστόσο, για να επιτευχθεί μια 
επαρκώς ευρεία επενδυτική βάση για 
επενδύσεις σε εταιρείες επιχειρηματικού 
κεφαλαίου, είναι επίσης επιθυμητό να 
έχουν πρόσβαση σε εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν 
τις προϋποθέσεις και ορισμένοι άλλοι 
επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών 
υψηλής καθαρής θέσης. Ωστόσο, για τους 

(14) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εμπορική προώθηση εταιρειών 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν 
τις προϋποθέσεις σε επενδυτές που 
διαθέτουν τις γνώσεις, την πείρα και την 
ικανότητα να αναλαμβάνουν τους 
κινδύνους που φέρουν αυτές οι εταιρείες 
και για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των 
επενδυτών σε εταιρείες επιχειρηματικού 
κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, 
θα πρέπει να καθοριστούν ορισμένες 
συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες. Ως 
εκ τούτου, οι εταιρείες επιχειρηματικού 
κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις 
θα πρέπει γενικά να προωθούνται 
εμπορικά μόνο σε επενδυτές που είναι 
επαγγελματίες επενδυτές ή που μπορεί να 
αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες 
επενδυτές σύμφωνα με την οδηγία 
2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων, για την 
τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ 
και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου.  Η κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνει διαχειριστές εταιρειών 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που επενδύουν 
οι ίδιοι σε εταιρείες επιχειρηματικού 
κεφαλαίου. Ωστόσο, για να επιτευχθεί μια 
επαρκώς ευρεία επενδυτική βάση για 
επενδύσεις σε εταιρείες επιχειρηματικού 
κεφαλαίου, είναι επίσης επιθυμητό να 
έχουν πρόσβαση σε εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν 
τις προϋποθέσεις και ορισμένοι άλλοι 
επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών 
υψηλής καθαρής θέσης. Ωστόσο, για τους 
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εν λόγω άλλους επενδυτές θα πρέπει να 
προβλέπονται ειδικές ασφαλιστικές 
δικλείδες ώστε να διασφαλίζεται η 
εμπορική προώθηση εταιρειών 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν 
τις προϋποθέσεις μόνο σε επενδυτές που 
έχουν το απαραίτητο προφίλ για να 
πραγματοποιούν τέτοιου είδους 
επενδύσεις. Αυτές οι ασφαλιστικές 
δικλείδες αποκλείουν την εμπορική 
προώθηση μέσω της χρήσης 
προγραμμάτων περιοδικής αποταμίευσης.

εν λόγω άλλους επενδυτές θα πρέπει να 
προβλέπονται ειδικές ασφαλιστικές 
δικλείδες ώστε να διασφαλίζεται η 
εμπορική προώθηση εταιρειών 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν 
τις προϋποθέσεις μόνο σε επενδυτές που 
έχουν το απαραίτητο προφίλ για να 
πραγματοποιούν τέτοιου είδους 
επενδύσεις. Αυτές οι ασφαλιστικές 
δικλείδες αποκλείουν την εμπορική 
προώθηση μέσω της χρήσης 
προγραμμάτων περιοδικής αποταμίευσης.
Επιπλέον, επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται από τα διευθυντικά 
στελέχη μιας εταιρείας επενδυτικού 
κεφαλαίου πρέπει να είναι δυνατές όταν 
γίνονται στην πληρούσα τις προϋποθέσεις 
εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου την 
οποία διαχειρίζονται.

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την 
εξουσία να εκδίδει εκτελεστικά τεχνικά 
πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 291 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών), την 
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της 
απόφασης 2009/77/ΕΚ. Η ΕΑΚΑΑ θα 
πρέπει να αναλάβει το καθήκον της 
κατάρτισης εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων για τη μορφή και τη μέθοδο της 

(29) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την 
εξουσία να εκδίδει εκτελεστικά τεχνικά 
πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 291 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών), την 
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της 
απόφασης 2009/77/ΕΚ. Η ΕΑΚΑΑ θα 
πρέπει να αναλάβει το καθήκον της 
κατάρτισης εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων για τη μορφή της αποστολής 
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διαδικασίας αποστολής ειδοποιήσεων του 
άρθρου 15.

ειδοποιήσεων που αναφέρεται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να προσδιοριστούν οι 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον 
προσδιορισμό των μεθόδων που θα 
χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό και 
την παρακολούθηση του ορίου που 
αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό και 
σχετικά με τον προσδιορισμό των τύπων 
περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων 
τις οποίες θα πρέπει να αποφεύγουν οι 
διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού 
κεφαλαίου, καθώς και τα μέτρα που πρέπει 
να λαμβάνονται προς την κατεύθυνση 
αυτή. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει 
η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(30) Προκειμένου να προσδιοριστούν οι 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον 
προσδιορισμό των μεθόδων που θα 
χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό και 
την παρακολούθηση του ορίου που 
αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό και 
σχετικά με τον προσδιορισμό των τύπων 
περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων 
τις οποίες θα πρέπει να αποφεύγουν οι 
διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού 
κεφαλαίου, καθώς και τα μέτρα που πρέπει 
να λαμβάνονται προς την κατεύθυνση 
αυτή. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει 
η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.
Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ουσία της τρέχουσας αιτιολογικής σκέψης 31 πρέπει να μετακινηθεί στην αιτιολογική σκέψη 
30, ως τελευταία πρότασή της, δεδομένου ότι αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
τυποποιημένης αιτιολογικής σκέψης των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Επιβάλλεται να εξασφαλιστεί ότι η
Επιτροπή θα προβαίνει σε τακτική
εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των
δημόσιων συστημάτων που εφαρμόζονται 
στην Ένωση προς υποστήριξη της 
αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32β) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που
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διέπουν την υποστήριξη των κρατών
μελών σε ευρωπαϊκές εταιρείες
επιχειρηματικού κεφαλαίου προωθούν 
πράγματι την καινοτομία ενώ παράλληλα 
διαφυλάσσουν τον θεμιτό ανταγωνισμό, 
ιδιαίτερη βαρύτητα έχει ο συντονισμός 
μεταξύ του Επιτρόπου του αρμόδιου για 
την έρευνα, την καινοτομία και την 
επιστήμη και του Επιτρόπου 
ανταγωνισμού. 

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32γ) Επιβάλλεται να αναγνωριστούν οι
επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου σε
πράσινες τεχνολογίες ως σημαντική
κινητήρια δύναμη του μετασχηματισμού 
της οικονομίας της Ένωσης, 
λαμβάνοντας υπόψη το στόχο να 
αναδειχθεί η Ένωση σε παγκόσμια 
ηγετική δύναμη όσον αφορά την 
αποδοτικότητα ενέργειας και πόρων. Η
Επιτροπή κατά συνέπεια πρέπει να
παρουσιάσει, έως το τέλος του 2012, 
έκθεση όπου να εντοπίζονται οι 
κατάλληλες νομικές οδοί με στόχο να 
προσφερθούν ρυθμιστικά κίνητρα για την 
προσέλκυση επιχειρηματικού κεφαλαίου 
για πράσινες τεχνολογίες.

Or. en

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου 
που πληροί τις προϋποθέσεις»: οργανισμός 
συλλογικών επενδύσεων που επενδύει 
ελάχιστο ποσοστό 70% του συνόλου των 
εισφορών κεφαλαίου του και του 
δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν 
κληθεί να καταβάλλουν τα μέλη του σε 
περιουσιακά στοιχεία που είναι ειδικές 
επενδύσεις·

(α) «εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου
που πληροί τις προϋποθέσεις»: οργανισμός
συλλογικών επενδύσεων με δομή κλειστού 
τύπου που επενδύει ελάχιστο ποσοστό 
70% του συνόλου των εισφορών 
κεφαλαίου του και του δεσμευμένου 
κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να 
καταβάλλουν τα μέλη του σε περιουσιακά 
στοιχεία που είναι ειδικές επενδύσεις και η 
εταιρική έδρα του οποίου είναι 
εγκατεστημένη στην επικράτεια κράτους 
μέλους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου πρέπει να είναι κλειστού τύπου έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται ότι οι μετοχές τους δεν είναι εξαργυρώσιμες έναντι μετρητών ή τίτλων, έως
την εκκαθάριση της εταιρείας. Πρέπει επίσης να εδρεύουν στην Ένωση, ως μέσο για την
αποτελεσματική αποτροπή της ίδρυσης εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου τις οποίες 
διαχειρίζονται διαχειριστές της ΕΕ και εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους για λόγους 
φοροαποφυγής ή ρυθμιστικού αρμπιτράζ.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) «ειδικές επενδύσεις»: μέσα ιδίων 
κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων που:

(γ) «ειδικές επενδύσεις»: οποιοδήποτε από 
τα ακόλουθα μέσα:
(i) ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων 
κεφαλαίων που

(i) εκδίδονται από έναν οργανισμό 
χαρτοφυλακίου που πληροί τις 
προϋποθέσεις και τους αποκτά απευθείας η 
εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που 
πληροί τις προϋποθέσεις από τον 
οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί τις 
προϋποθέσεις· ή

– εκδίδονται από έναν οργανισμό 
χαρτοφυλακίου που πληροί τις 
προϋποθέσεις και τους αποκτά απευθείας η 
εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που 
πληροί τις προϋποθέσεις από τον 
οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί τις 
προϋποθέσεις· ή 

(ii) εκδίδονται από έναν οργανισμό 
χαρτοφυλακίου που πληροί τις 

– εκδίδονται από έναν οργανισμό 
χαρτοφυλακίου που πληροί τις 
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προϋποθέσεις ως αντάλλαγμα ενός 
συμμετοχικού τίτλου που εκδίδεται από 
τον οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί 
τις προϋποθέσεις· ή

προϋποθέσεις ως αντάλλαγμα ενός 
συμμετοχικού τίτλου που εκδίδεται από 
τον οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί 
τις προϋποθέσεις· ή

(iii) εκδίδονται από οργανισμό ο οποίος 
κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών του 
οργανισμού χαρτοφυλακίου που πληροί τις 
προϋποθέσεις, ο οποίος είναι θυγατρική 
του, και που αποκτώνται από την εταιρεία 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις 
προϋποθέσεις ως αντάλλαγμα ενός μέσου 
ιδίων κεφαλαίων που εκδίδεται από τον 
οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί τις 
προϋποθέσεις· 

– εκδίδονται από οργανισμό ο οποίος 
κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών του 
οργανισμού χαρτοφυλακίου που πληροί τις 
προϋποθέσεις, ο οποίος είναι θυγατρική 
του, και που αποκτώνται από την εταιρεία 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις 
προϋποθέσεις ως αντάλλαγμα ενός μέσου 
ιδίων κεφαλαίων που εκδίδεται από τον 
οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί τις 
προϋποθέσεις· ή

(ii) μερίδια ή μετοχές ενός ή 
περισσότερων εταιρειών επιχειρηματικού 
κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ευρωπαϊκό περιβάλλον συγκέντρωσης επιχειρηματικού κεφαλαίου πρέπει να ενισχυθεί, 
συμπεριλαμβάνοντας στις «ειδικές επενδύσεις» όχι μόνο τα μέσα ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί
ιδίων κεφαλαίων, αλλά και τις μετοχές ή τα μερίδια σε άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες
επιχειρηματικού κεφαλαίου. Τούτο αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία εταιρικών
επενδύσεων κεφαλαίου σε άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) «οργανισμός χαρτοφυλακίου που 
πληροί τις προϋποθέσεις»: οργανισμός 
που, κατά το χρόνο που πραγματοποιείται 
η επένδυση από την εταιρεία 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις 
προϋποθέσεις, δεν είναι εισηγμένος σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, όπως αυτή ορίζεται 
στο σημείο 14 του άρθρου 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, ο οποίος
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και
είτε έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ είτε 

(δ) «οργανισμός χαρτοφυλακίου που 
πληροί τις προϋποθέσεις»: οργανισμός 
που:
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έχει ετήσιο σύνολο ισολογισμού που δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ και ο 
οποίος δεν είναι ο ίδιος οργανισμός 
συλλογικών επενδύσεων·

(i) δεν είναι εισηγμένος σε ρυθμιζόμενη 
αγορά, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 14 
του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ κατά το χρόνο που 
πραγματοποιείται η επένδυση από την 
εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου,

(ii) έχει ιδρυθεί τα τελευταία πέντε χρόνια
(iii) απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα,
(iv) είτε έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που 
δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ 
είτε έχει ετήσιο σύνολο ισολογισμού που 
δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ,

(v) δεν είναι ο ίδιος οργανισμός 
συλλογικών επενδύσεων,

(vi) με την εξαίρεση των ευρωπαϊκών
εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και
των παρόχων χρηματοπιστωτικής 
τεχνολογίας, δεν είναι πάροχος 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή 
υπηρεσιών,
(vii) δεν εδρεύει σε τρίτη χώρα όπου οι
φόροι είναι μηδενικοί ή συμβολικοί, ή
όπου υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής
ανταλλαγής πληροφοριών με αλλοδαπές
φορολογικές αρχές, ή έλλειψη διαφάνειας
σε νομοθετικές, δικαστικές ή διοικητικές 
διατάξεις ή δεν υπάρχει απαίτηση για 
ουσιαστική τοπική παρουσία, ή η οποία 
αυτοπροβάλλεται ως εξωχώριο 
χρηματοπιστωτικό κέντρο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να εξασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, 
έχουν ηλικία μικρότερη των πέντε ετών, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος οποιασδήποτε
καταχρηστικής οικειοποίησης του διαβατηρίου του επιχειρηματικού κεφαλαίου, όπως είναι η 
χρηματοδότηση ωριμότερων επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης. Επιπλέον, οι πάροχοι
χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή υπηρεσιών δεν πρέπει να θεωρούνται «οργανισμοί 
χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις» στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Τέλος, ο
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κανονισμός πρέπει να αποτρέπει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου να
επενδύουν σε οργανισμούς που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους, ως μέσο για την 
αποφυγή πληρωμής φόρων ή την παράκαμψη νομικών απαιτήσεων.

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
προκειμένου να καθορίσει τους ορισμούς 
του "παρόχου χρηματοπιστωτικού 
προϊόντος ή υπηρεσίας" και του 
"παρόχου χρηματοπιστωτικής 
τεχνολογίας" που αναφέρονται στο 
στοιχείο (δ)(vi) της παραγράφου 1.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει αυτά τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις  ...*..
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα 
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 
10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010.
___________________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: Έξι 
μήνες από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διαχειριστής εταιρειών 
επιχειρηματικού κεφαλαίου διασφαλίζει 
ότι, κατά την απόκτηση περιουσιακών 

1. Ο διαχειριστής εταιρειών 
επιχειρηματικού κεφαλαίου διασφαλίζει 
ότι, κατά την απόκτηση περιουσιακών 
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στοιχείων πέραν των ειδικών επενδύσεων, 
ποσοστό έως το 30% του συνόλου των 
εισφορών κεφαλαίου της εταιρείας και του 
δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν 
κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της 
χρησιμοποιείται για την απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων πέραν των 
ειδικών επενδύσεων· η βραχυπρόθεσμη
κατοχή διαθεσίμων και ισοδυνάμων
διαθεσίμων δεν λαμβάνεται υπόψη για τον 
υπολογισμό του ορίου αυτού. 

στοιχείων πέραν των ειδικών επενδύσεων, 
ποσοστό έως το 30% του συνόλου των 
εισφορών κεφαλαίου της εταιρείας και του 
δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν 
κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της 
χρησιμοποιείται για την απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων πέραν των 
ειδικών επενδύσεων.  Η κατοχή 
διαθεσίμων και ισοδυνάμων διαθεσίμων 
δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό 
του ορίου αυτού.  

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παράγραφος 1 δεν έχει εφαρμογή σε 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται από 
τα διευθυντικά στελέχη μιας εταιρείας 
επενδυτικού κεφαλαίου, όταν γίνονται 
στην πληρούσα τις προϋποθέσεις εταιρεία 
επιχειρηματικού κεφαλαίου την οποία 
διαχειρίζονται.

Or. en

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Διασφάλιση των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων
Οι διαχειριστές των εταιρειών 
επιχειρηματικού κεφαλαίου αναγνωρίζουν 
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τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των 
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων 
των οργανισμών τους οποίους έχουν κατά 
πλειοψηφία στην ιδιοκτησία τους, 
σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 
2001/23/ΕΚ της 12ης Μαρτίου 2001 περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 
περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων ή τμημάτων 
εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων1.
_____________
ΕΕ L 82, 22.3.2001, σ. 16.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός πρέπει να εξασφαλίζει ότι διασφαλίζονται τα δικαιώματα των
εργαζομένων σε οργανισμούς που ελέγχονται απευθείας από Ευρωπαίους διαχειριστές 
εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 2001/23/ΕΚ.

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9β
Γνωστοποίηση πληροφοριών σε 
περίπτωση απόκτησης ελέγχου

Το άρθρο 28 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ 
εφαρμόζεται στους διαχειριστές 
ευρωπαϊκών εταιρειών επιχειρηματικού 
κεφαλαίου.

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφοι 1 α και 1 β (νέες)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες 
αποτίμησης εξασφαλίζουν ότι τα στοιχεία 
ενεργητικού αποτιμώνται και η καθαρή 
αξία ενεργητικού υπολογίζεται 
τουλάχιστον ετησίως. Οι αποτιμήσεις
πραγματοποιούνται ανά πάσα στιγμή
όταν υπάρχει σημαντική αύξηση ή
μείωση του κεφαλαίου από την πληρούσα 
τις προϋποθέσεις εταιρεία 
επιχειρηματικού κεφαλαίου. 
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με
το άρθρο 23 σχετικά με τη διευκρίνιση
των διαδικασιών αποτίμησης που
πρόκειται να χρησιμοποιούνται ώστε να
εξασφαλίζεται η ορθή αποτίμηση των 
στοιχείων ενεργητικού των ευρωπαϊκών 
εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Or. en

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Θεματοφύλακας

1. Για κάθε ευρωπαϊκή εταιρεία 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που 
διαχειρίζεται, ο διαχειριστής εξασφαλίζει 
ότι ορίζεται ένας μοναδικός 
θεματοφύλακας σύμφωνα με το άρθρο 21 
της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. 
2. Για να διασφαλιστεί η συνεπής 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων προκειμένου να 
διευκρινίζει τα καθήκοντα του 
θεματοφύλακα ευρωπαϊκής εταιρείας 
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επιχειρηματικού κεφαλαίου.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει αυτά τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις ...*.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα 
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 
10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010.
_________________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: έξι 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός θεματοφύλακα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των περιουσιακών
στοιχείων, την παρακολούθηση της ταμειακής ροής και τα καθήκοντα εποπτείας, αποτελεί
κεντρικό στοιχείο του συστήματος προστασίας των επενδυτών. Η οδηγία ΟΣΕΚΑ απαιτεί τον
ορισμό θεματοφύλακα για οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Η αρχή αυτή έχει επίσης
ενσωματωθεί στην οδηγία ΔΟΕΕ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια του κοινοτικού 
πλαισίου δράσης, πρέπει να ορίζεται επίσης θεματοφύλακας για τις ευρωπαϊκές εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) την ποσότητα ιδίων κεφαλαίων που
έχει στη διάθεσή του ο διαχειριστής της
εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
καθώς και λεπτομερή δήλωση από την
οποία να τεκμηριώνεται για ποιο λόγο ο
διαχειριστής της εταιρείας 
επιχειρηματικού κεφαλαίου θεωρεί τα εν 
λόγω κεφάλαια επαρκή για τη διατήρηση 
των επαρκών ανθρώπινων και τεχνικών 
πόρων που είναι απαραίτητοι για την 
ορθή διαχείριση των εταιρειών του 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν 
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τις προϋποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) περιγραφή της επενδυτικής
στρατηγικής και των στόχων της εταιρείας 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις 
προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης 
περιγραφής των τύπων επιχειρήσεων 
χαρτοφυλακίου που πληρούν τις 
προϋποθέσεις και άλλων περιουσιακών 
στοιχείων στα οποία μπορεί να επενδύει η 
εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που 
πληροί τις προϋποθέσεις, τις τεχνικές που 
μπορεί να χρησιμοποιήσει, καθώς και 
οποιονδήποτε επιβαλλόμενο επενδυτικό 
περιορισμό·

(β) περιγραφή της επενδυτικής 
στρατηγικής και των στόχων της εταιρείας 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις 
προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης 
περιγραφής των τύπων επιχειρήσεων 
χαρτοφυλακίου που πληρούν τις 
προϋποθέσεις και επενδύσεων που δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις, τις οποίες 
μπορεί να κάνει η εταιρεία 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις 
προϋποθέσεις, τις τεχνικές που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει, καθώς και οποιονδήποτε 
επιβαλλόμενο επενδυτικό περιορισμό·

Or. en

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) περιγραφή του τρόπου υπολογισμού της 
αμοιβής του διαχειριστή εταιρειών 
επιχειρηματικού κεφαλαίου·

(ε) περιγραφή του τρόπου υπολογισμού της 
αμοιβής των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου εταιρειών επιχειρηματικού 
κεφαλαίου·

Or. en
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Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το στοιχείο β) ισχύει τηρουμένων των 
αναλογιών σε εταιρείες επιχειρηματικού 
κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, 
οι οποίες επενδύουν σε άλλες εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν 
τις προϋποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι διαχειριστές εταιρειών 
επιχειρηματικού κεφαλαίου παρέχουν 
στην ΕΑΚΑΑ τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα 
με τυποποιημένη μορφή. Η ΕΑΚΑΑ 
αναπτύσσει σχέδια εφαρμοστικών 
τεχνικών προτύπων προκειμένου να 
προσδιορίσει αυτή την τυποποιημένη 
μορφή.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων έως την ...*.
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα 
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
___________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: έξι 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων έως την [εισαγάγετε 
ημερομηνία].

4. Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων έως την ...*.

___________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: έξι 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ διατηρεί κεντρική βάση 
δεδομένων, προσβάσιμη από το κοινό 
μέσω του διαδικτύου, η οποία περιέχει 
όλους τους διαχειριστές εταιρειών 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που είναι 
καταχωρισμένοι στην Ένωση σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό.

Η ΕΑΚΑΑ διατηρεί κεντρική βάση 
δεδομένων, προσβάσιμη από το κοινό 
μέσω του διαδικτύου, η οποία περιέχει 
όλους τους διαχειριστές εταιρειών 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που είναι 
καταχωρισμένοι στην Ένωση σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό. Η κεντρική βάση 
δεδομένων περιέχει όλες τις πληροφορίες 
που απαιτούνται βάσει του άρθρου  12(1).

Or. en

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ
συνεργάζονται μεταξύ τους όποτε είναι 
απαραίτητο για την επιτέλεση των 
αντίστοιχων καθηκόντων τους σύμφωνα
με τον παρόντα κανονισμό.

1. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με την 
ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία και 
δικαιολογητικό έγγραφο που απαιτείται για 
να εντοπίζουν και να αποκαθιστούν 
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού.

2. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς 
καθυστέρηση στην ΕΑΚΑΑ όλες τις 
πληροφορίες που της είναι απαραίτητες 
για να επιτελέσει το έργο της σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Ειδικότερα, η ΕΑΚΑΑ και οι αρμόδιες 
αρχές ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία και 
δικαιολογητικό έγγραφο που απαιτείται για 
να εντοπίζουν και να αποκαθιστούν 
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 3 ή το άρθρο 8 παράγραφος 5 
τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν 
υποβληθεί ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 3 ή το άρθρο 8 παράγραφος 5 
τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν 
υποβληθεί ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός 
προθεσμίας τριών μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να υποβάλουν 
ενστάσεις. Η ανωτέρω προθεσμία 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να υποβάλουν 
ενστάσεις. Η ανωτέρω προθεσμία 
παρατείνεται κατά τρεις μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή ECON χρησιμοποιεί γενικά την προθεσμία 3 συν 3 μήνες για την υποβολή
ενστάσεων σε πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23α
Προσωπικό και πόροι της ΕΑΚΑΑ

Έως τις  ...*, η ΕΑΚΑΑ προβαίνει σε 
αποτίμηση των αναγκών σε προσωπικό 
και πόρους τις οποίες συνεπάγεται η 
ανάληψη των εξουσιών και καθηκόντων 
της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
___________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) του αντικτύπου του παρόντος 
Κανονισμού στην αγορά επιχειρηματικού 
κεφαλαίου και στην συνεισφορά στη 
βιομηχανική ηγεσία της Ένωσης και τις 
κοινωνικές προκλήσεις που εκτίθενται 
στο παράρτημα I, τμήματα II και III
αντιστοίχως του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
.../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της ... σχετικά με τη 
θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και 
διάδοσης του «Ορίζων 2020» -
Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και 
καινοτομίας (2014-2020·

Or. en

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) της αποτελεσματικότητας, 
αναλογικότητας και εφαρμογής των
διοικητικών μέτρων και κυρώσεων που 
προβλέπονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βγ) της γεωγραφικής και τομεακής
κατανομής των επενδύσεων που έχουν 
αναληφθεί από ευρωπαϊκές εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το ισχύον πλαίσιο

Η επιχειρηματική καινοτομία όχι μόνο δημιουργεί αξία και θέσεις εργασίας, αλλά έχει επίσης
ζωτική σημασία για την εξασφάλιση του κοινωνικού και οικολογικού μετασχηματισμού  της 
κοινωνίας. Ωστόσο, η ΕΕ πάσχει από μόνιμο έλλειμμα σε αυτό τον τομέα. Τούτο βασικά
απορρέει από το γεγονός ότι η ΕΕ αυτή τη στιγμή διαθέτει πολύ λίγες καινοτόμες μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΚΜΜΕ). 
Πράγματι, οι ευρωπαϊκές ΚΜΜΕ δυσκολεύονται να βρουν τη χρηματοδότηση που
χρειάζονται προκειμένου να ξεκινήσουν και να μεγαλώσουν την επιχείρησή τους. Ειδικότερα, 
οι τράπεζες συχνά δείχνουν απροθυμία να χρηματοδοτήσουν καινοτόμες ΜΜΕ των αρχικών 
σταδίων, οι οποίες συνδυάζουν πολλαπλά μειονεκτήματα, όπως προφίλ υψηλού κινδύνου, 
μικρό μέγεθος, αδοκίμαστα επιχειρηματικά μοντέλα και χαμηλές αποδόσεις.

Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη να εξευρεθούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των 
ΚΜΜΕ. Από την άποψη αυτή, οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου μπορούν να 
διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο για τη γεφύρωση του χάσματος χρηματοδότησης των 
καινοτόμων επενδύσεων. Πράγματι, προσφέρουν χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί
ιδίων κεφαλαίων σε νεοεμφανιζόμενες εταιρείες και μικρές επιχειρήσεις που υπόσχονται 
μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό, κατά κανόνα προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η 
αρχική ανάπτυξή τους στην αγορά. Σε αντίθεση με τις εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων (που 
εστιάζονται κυρίως σε εξαγορές), οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων επενδύουν σε 
επιχειρήσεις σε μακροπρόθεσμη βάση, βοηθώντας την επιχειρηματικότητα.

Ωστόσο, από τα εμπειρικά στοιχεία προκύπτει ότι η ενωσιακή αγορά επιχειρηματικού
κεφαλαίου παραμένει σε μεγάλο βαθμό υπανάπτυκτη σε σύγκριση με τις Ηνωμένες
Πολιτείες. Πράγματι, οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου της ηπειρωτικής Ευρώπης είναι
αισθητά μικρότερες από τις αμερικανικές εταιρείες, πραγματοποιούν λιγότερες επενδύσεις σε 
λιγότερες εταιρείες και με λιγότερα χρήματα ανά εταιρεία. Επιπλέον, ενώ οι αμερικανικές
ομόλογές τους είναι πιο πρόθυμες να επενδύσουν σε επενδύσεις του σπερματικού σταδίου, η 
δραστηριότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου συνήθως εστιάζεται 
σε επόμενο στάδιο, κάτι το οποίο είναι μεν ασφαλέστερη επιλογή αλλά προσφέρει μικρότερο 
περιθώριο για υπεραπόδοση. 

Ο κατακερματισμός της ενωσιακής αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου ασφαλώς αποτελεί
μια από τις αιτίες των κακών επιδόσεων του κλάδου στην Ευρώπη. Πράγματι, ο κλάδος δεν
έχει φτάσει σε κρίσιμη μάζα, διότι υφίσταται τον περιορισμό να λειτουργεί σε διάφορα κράτη
μέλη που έχουν διαφορετικά νομοθετικά και ρυθμιστικά καθεστώτα, κάτι το οποίο καθιστά 
δυσκολότερες τις διαμεθοριακές επενδύσεις. 
Κατά συνέπεια, ο εισηγητής πιστεύει ότι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και ρευστής 
αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου στην Ευρώπη θα βελτίωνε καθοριστικά την απόδοση του 
επιχειρηματικού κεφαλαίου στην Ευρώπη και κατά συνέπεια θα προωθούσε την ανάπτυξη 
νεαρών άκρως καινοτόμων ευρωπαϊκών εταιρειών. 

Το περιεχόμενο της πρότασης
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Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση κανονισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες
επιχειρηματικού κεφαλαίου, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα ομοιόμορφο
"εγχειρίδιο χρήσης" για την εμπορία εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου. 
Με τον τρόπο αυτό, το νέο πλαίσιο θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού
κεφαλαίου να συγκεντρώνουν κεφάλαια και να επενδύουν ελεύθερα εντός της ΕΕ, μέσω της
δημιουργίας ενός έμπιστου, ασφαλούς και νομικά σταθερού περιβάλλοντος εμπορίας. 

Ακριβέστερα, η πρόταση:

– Περιλαμβάνει σαφή ορισμό των «Ευρωπαϊκών Εταιρειών Επιχειρηματικού 
Κεφαλαίου», ο οποίος περιλαμβάνει τις ακόλουθες ουσιώδεις απαιτήσεις:  (i) ο οργανισμός 
αφιερώνει τουλάχιστον το 70% του συνολικού κεφαλαίου της σε ΜΜΕ· (ii) έχει υπό τη 
διαχείρισή της περιουσιακά στοιχεία που δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το όριο των 500 
εκατ. ευρώ· (iii) προσφέρει χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων στις 
εν λόγω ΜΜΕ (δηλαδή «νωπό κεφάλαιο»)· και (iv) δεν χρησιμοποιεί μόχλευση (δηλ. η 
εταιρεία δεν επενδύει περισσότερο κεφάλαιο από αυτό που έχουν δεσμεύσει οι επενδυτές και 
έτσι δεν χρεώνεται). Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός πρέπει να είναι δυνατός μόνο και μόνο 
προκειμένου να επιτραπεί στο ταμείο να καλύψει έκτακτες ανάγκες ρευστότητας·

– Θεσπίζει ομοιόμορφους κανόνες για τις κατηγορίες επενδυτών που θεωρούνται ότι 
πληρούν τις προϋποθέσεις για να επενδύουν σε «ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού 
κεφαλαίου». Οι εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να διατίθενται μόνο σε
επενδυτές που έχουν αναγνωριστεί ως επαγγελματίες επενδυτές στην οδηγία 2004/39/ΕΚ και 
σε ορισμένους άλλους παραδοσιακούς επενδυτές επιχειρηματικού κεφαλαίου (όπως τα άτομα 
υψηλής προσωπικής περιουσίας ή οι λεγόμενοι «επιχειρηματικοί άγγελοι»)·

– Προσφέρει σε όλους τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που 
πληρούν τις προϋποθέσεις ομοιόμορφες απαιτήσεις καταχώρισης καθώς και ένα διαβατήριο 
εμπορίας που ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ και θα επιτρέπει την πρόσβαση σε επενδυτές που 
πληρούν τις προϋποθέσεις σε ολόκληρη την ΕΕ και θα βοηθήσει στη δημιουργία ισότιμων 
συνθηκών ανταγωνισμού για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά επιχειρηματικού 
κεφαλαίου·

– Εισάγει ελάχιστες απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ο διαχειριστής 
από πλευράς διαφάνειας, οργανωσιακών πτυχών και άσκησης του επιχειρείν·

Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής, αν και υποστηρίζει τα βασικά στοιχεία της πρότασης για το επιχειρηματικό
κεφάλαιο, καταθέτει ωστόσο αρκετές τροπολογίες στον προτεινόμενο Κανονισμό.

Μια πρώτη δέσμη τροπολογιών αφορά τον ορισμό της «εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου
που πληροί τις προϋποθέσεις» (άρθρο 3, στοιχεία α)). Ο εισηγητής θεωρεί πράγματι ότι οι
εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου πρέπει να είναι κλειστού τύπου έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι μετοχές τους δεν είναι εξαργυρώσιμες έναντι χρημάτων ή τίτλων έως 
την εκκαθάρισή τους. Μια τέτοια πρόνοια θα εξασφάλιζε πράγματι ότι οι ευρωπαϊκές 
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εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου προστατεύονται από μια ξαφνική μαζική κίνηση 
εξαγορών από μεριδιούχους. Επιπλέον, ο εισηγητής πιστεύει ότι οι ΕΕΕΚ πρέπει να εδρεύουν 
στην Ένωση, έτσι ώστε να αποτρέπεται η ίδρυση εταιρειών υπό τη διαχείριση διαχειριστή της 
ΕΕ σε φορολογικούς παραδείσους για λόγους φοροαποφυγής ή ρυθμιστικού αρμπιτράζ. 

Ο εισηγητής προτίθεται να ενισχύσει το περιβάλλον άντλησης κεφαλαίων των ΕΕΕΚ, 
συμπεριλαμβάνοντας στις «ειδικές επενδύσεις» όχι μόνο τα μέσα ιδίων κεφαλαίων και οιονεί
ιδίων κεφαλαίων, αλλά επίσης μετοχές ή μερίδια σε άλλες ΕΕΕΚ (άρθρο 3, στοιχείο β)). Με
τον τρόπο αυτό, ο εισηγητής προτίθεται επίσης να αναγνωρίσει την αυξανόμενη σημασία
εταιρικών επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου σε άλλες ΕΕΕΚ.

Ο εισηγητής εισάγει επίσης ορισμένες τροπολογίες στον ορισμό ενός "οργανισμού
χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις" βάσει του κανονισμού ΕΕΕΚ (άρθρο 3, 
στοιχείο δ)). Μια πρώτη πρόταση τροποποίησης συνίσταται στο να αποκλεισθούν από τον 
χαρακτηρισμό των «οργανισμών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις» 
οποιοιδήποτε πάροχοι χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή υπηρεσιών, με εξαίρεση τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και τους παρόχους χρηματοπιστωτικής 
τεχνολογίας. Ο εισηγητής προτείνει επίσης να απαγορευθεί η δυνατότητα να εδρεύει ένας 
«οργανισμός χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις» σε φορολογικό παράδεισο ή σε 
περιοχές δικαιοδοσίας όπου επικρατεί μυστικότητα, έτσι ώστε να μειώνονται οι ευκαιρίες 
φοροδιαφυγής. Μια τρίτη πρόταση τροποποίησης αποβλέπει στο να εξασφαλιστεί ότι οι 
οργανισμοί χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν ηλικία κάτω των πέντε 
ετών, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος οποιασδήποτε καταχρηστικής οικειοποίησης του 
διαβατηρίου επιχειρηματικού κεφαλαίου, όπως θα ήταν η χρηματοδότηση ωριμότερων 
επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 2001/23/ΕΚ, ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι ο
προτεινόμενος κανονισμός πρέπει επίσης να διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων 
επιχειρήσεων που ελέγχονται άμεσα από διαχειριστές ευρωπαϊκών εταιρειών επιχειρηματικού 
κεφαλαίου.

Τέλος, ο εισηγητής πιστεύει ότι, για κάθε ΕΕΕΚ την οποία διαχειρίζεται, ο διαχειριστής 
εξασφαλίζει ότι διορίζεται ένας και μοναδικός θεματοφύλακας – υπεύθυνος για τη φύλαξη 
των περιουσιακών στοιχείων και τις εποπτικές λειτουργίες. Μια τέτοια πρόνοια θα
εξασφαλίσει τη συνέχεια του υφιστάμενου κοινοτικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι
τόσο η οδηγία ΟΣΕΚΑ όσο και η οδηγία ΔΟΕΕ απαιτούν τον υποχρεωτικό διορισμό 
θεματοφύλακα για επιχειρήσεις συλλογικών επενδύσεων και οργανισμούς εναλλακτικών 
επενδύσεων.


