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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγή:

Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση κατέστησε σαφή την ύπαρξη σημαντικών 
ελλείψεων όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Τη στιγμή 
αυτή δεν υπάρχει ισορροπία κινδύνου και ευθύνης, και πιο συγκεκριμένα νομικής ευθύνης. Η 
υπό εξέταση πρόταση οδηγίας στοχεύει στην αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα στον 
κίνδυνο που προέρχεται από τους οργανισμούς επενδύσεων και την ευθύνη που κατά 
συνέπεια φέρουν.

Η Επιτροπή, μετά από προηγούμενη κατάθεση εκθέσεων πρωτοβουλίας από το Κοινοβούλιο 
και λόγω της ολοένα αυξανόμενης πίεσης της κοινής γνώμης υπέβαλε στις 30 Απριλίου 2009 
πρόταση οδηγίας σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, οι 
οποία έχει ως στόχο να ορίσει το νομικό πλαίσιο για όλους τους οργανισμούς εναλλακτικών 
επενδύσεων, που δεν καλύπτονται από την οδηγία ΟΣΕΚΑ. Το νομικό πλαίσιο αυτό στοχεύει 
στην αντικατάσταση των πολυάριθμων εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων από μία 
πανευρωπαϊκή, πιο αποτελεσματική, λύση. Η πρωτοβουλία και δραστηριοποίηση της 
Επιτροπής επικροτούνται μεν, ωστόσο είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η πρόταση ως προς τα 
βασικά της σημεία.

Θέση της συντάκτριας γνωμοδότησης

Η συντάκτρια γνωμοδότησης θα ήθελε να επισημάνει ορισμένες σημαντικές ελλείψεις της 
πρότασης της Επιτροπής:

α) Στην πρόταση η ρύθμιση αφορά τους διαχειριστές των οργανισμών επενδύσεων και όχι 
τους ίδιους τους οργανισμούς επενδύσεων. Η πρόθεση για ρύθμιση των διαχειριστών των 
εναλλακτικών οργανισμών επενδύσεων δίνει μεν την εντύπωση της ασφάλειας, τα κενά όμως 
που αφήνει είναι κάθε άλλο από ασήμαντα. Εκτός αυτού είναι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
δυνατόν διαχειριστές που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ να επενδύουν εντός της ΕΕ, χωρίς 
ωστόσο να καταγράφονται ή να ελέγχονται.

β) Η εκ των προτέρων διαφοροποίηση, μέσω της εισαγωγής κατωτάτων ορίων, των 
συνδεόμενων με το σύστημα εταιριών και εκείνων που δεν συνεπάγονται κανέναν κίνδυνο 
για το σύστημα είναι αδύνατη. Όπως φαίνεται από την τρέχουσα κρίση, το τι συνδέεται με το 
σύστημα είναι ορατό μόνο εάν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα. Εκτός αυτού, τα κατώτατα όρια 
δημιουργούν ένα κανονιστικό κενό, καθώς η παράκαμψη αυτών των ορίων θα ήταν εύκολη 
μέσω της τύποις μόνο διαίρεσης ενός οργανισμού επενδύσεων σε μικρότερους.

γ) Παρόλο που επιδοκιμάζονται οι κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια και την εποπτεία, 
σύμφωνα με την άποψη της εισηγήτριας είναι ανάγκη να βελτιωθούν περαιτέρω. Η 
γνωστοποίηση της πολιτικής αποδοχών των ΔΟΕΕ είναι σημαντική, όπως και ο 
προσανατολισμός τους προς επιδόσεις που να βασίζονται στη βιωσιμότητα. Η δημιουργία 
αξιόπιστων και διαφανών διαδικασιών αξιολόγησης σε όλη την ΕΕ αποτελεί μία ακόμη 
ανάγκη. Σε περιπτώσεις που οι ΔΟΕΕ δραστηριοποιούνται σε περισσότερες χώρες, 
ενδείκνυται η μεταφορά της εποπτείας σε μια ευρωπαϊκή αρχή.
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δ) Λόγω της μόχλευσης ιδίως στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity) και της 
συχνά εφαρμοζόμενης πρακτικής μεταβίβασης των δανείων που λαμβάνονται για την αγορά 
επιχειρήσεων στις ίδιες τις αγορασμένες επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η 
επιβίωσή τους, είναι απαραίτητο να οριστούν πιο αυστηρές ρυθμίσεις. Δεδομένων των 
σημαντικών επιπτώσεων που έχει η αγορά μιας επιχείρησης με ιδιωτικά επενδυτικά 
κεφάλαια, δεν επιτρέπονται εξαιρέσεις ούτε και για τις ΜΜΕ.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για να γίνουν οι 
μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές στρατηγικές πιο ελκυστικές είναι η ενίσχυση του 
δικαιώματος ενημέρωσης και της συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις σε 
συνδυασμό με τις αντίστοιχες προσαρμογές στο δίκαιο της αγοράς κεφαλαίου και στο 
εταιρικό δίκαιο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, ως αρμόδια επί της ουσίας, να εγκρίνει χωρίς ψηφοφορία τις τροπολογίες που 
εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνδεδεμένης επιτροπής, σύμφωνα με τη 
διαδικασία των συνδεδεμένων επιτροπών (άρθρο 50 του Κανονισμού).

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
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 
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 

(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. 
Πρέπει να καλύπτει τους διαχειριστές 
όλων των παρόμοιων οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων που δεν 
απαιτείται να έχουν άδεια ως ΟΣΕΚΑ. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 
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 
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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.

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. Ούτε θα πρέπει, 
για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
να θεωρείται ως επιχείρηση συλλογικών 
επενδύσεων μια επιχείρηση η οποία 
ενεργεί κυρίως ως εταιρεία συμμετοχών 
για έναν όμιλο θυγατρικών επιχειρήσεων 
και η οποία κατέχει στρατηγικές 
συμμετοχές σε επιχειρήσεις με σκοπό την 
μακροπρόθεσμη συμμετοχή και όχι την 
εξασφάλιση οφέλους μέσω της εκποίησης 
εντός προκαθορισμένου 
χρονοδιαγράμματος. 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.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι η αναφορά σε "οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων" στην πρόταση 
ότι οι διαχειριστές όλων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν είναι ΟΣΕΚΑ 
εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας είναι αναφορά σε οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων που συγκεντρώνουν κεφάλαιο από αριθμό επενδυτών με στόχο να το επενδύσουν 
σύμφωνα με μια καθορισμένη επενδυτική πολιτική με βάση την αρχή της διασποράς του 
κινδύνου προς όφελος των εν λόγω επενδυτών και όχι μια ευρύτερη κατηγορία οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων. 

Τροπολογία 2
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Για να αποφευχθεί τυχόν εκποίηση 
περιουσιακών στοιχείων, η καθαρή αξία 
περιουσιακών στοιχείων μια εταιρείας-
στόχου υπό τον έλεγχο ενός ΟΕΕ θα 
πρέπει να συμμορφώνεται προς τις 
διατάξεις του καθεστώτος κεφαλαιακής 
επάρκειας σύμφωνα με τη δεύτερη οδηγία 
περί εταιρικού δικαίου1.
________________________________
1 Δεύτερη οδηγία του Συμβουλίου 77/91/ΕΟΚ, της
13ης Δεκεμβρίου 1976, περί συντονισμού των 
εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ 
μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του 
άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της συνθήκης, 
για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων 
και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι 
εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη 
σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη 
διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της
(ΕΕ L 26, της 31.1.1977, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του στοιχείου (α) του άρθρου 15, παράγραφος 1 της δεύτερης οδηγίας του 
Συμβουλίου 77/91/ΕΟΚ της 13ης Δεκεμβρίου 1976 σχετικά με το συντονισμό των 
διασφαλίσεων και οι διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 4, στοιχείο (β) και του άρθρου 1, 
παράγραφος 5 της οδηγίας 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
6ης Σεπτεμβρίου 2006 περί τροποποίησης της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της θα 
μπορούσαν να εμποδίσουν στην αποτροπή της απογύμνωσης αξιών ως αποεπένδυση απλώς και 
μόνο για να εξοφληθεί το χρέος αγοράς ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπουν επαρκές περιθώριο 
κινήσεων για θεμιτές στρατηγικές αναδιαρθρώσεις. 

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η διασφάλιση ότι οι ΔΟΕΕ 
δραστηριοποιούνται με την επιφύλαξη 

(12) Η διασφάλιση ότι οι ΔΟΕΕ 
δραστηριοποιούνται με την επιφύλαξη 



AD\815631EL.doc 7/73 PE438.149v02-00

EL

αυστηρών ελέγχων διακυβέρνησης είναι 
απαραίτητη. Η διαχείριση και η οργάνωση 
των ΔΟΕΕ πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη 
διαχωρισμού των καθηκόντων φύλαξης και 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, και 
διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων 
των επενδυτών από αυτά του διαχειριστή. 
Για τον σκοπό αυτό, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
διορίζει ένα θεματοφύλακα και να του 
αναθέτει τον καταλογισμό των χρημάτων 
των επενδυτών σε διαχωρισμένο 
λογαριασμό, τη φύλαξη 
χρηματοπιστωτικών μέσων και την 
επαλήθευση του κατά πόσο ο ΟΕΕ ή ο 
ΔΟΕΕ εκ μέρους του ΟΕΕ έχει αποκτήσει 
την κυριότητα όλων των άλλων 
περιουσιακών στοιχείων.

αυστηρών ελέγχων διακυβέρνησης είναι 
απαραίτητη. Η διαχείριση και η οργάνωση 
των ΔΟΕΕ πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη 
διαχωρισμού των καθηκόντων φύλαξης και 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, και 
διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων 
των επενδυτών από αυτά του διαχειριστή. 
Για τον σκοπό αυτό, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
διορίζει ένα θεματοφύλακα και να του 
αναθέτει τον καταλογισμό των χρημάτων 
των επενδυτών σε διαχωρισμένο 
λογαριασμό, τη φύλαξη 
χρηματοπιστωτικών μέσων και την 
επαλήθευση του κατά πόσο ο ΟΕΕ ή ο 
ΔΟΕΕ εκ μέρους του ΟΕΕ έχει αποκτήσει 
την κυριότητα όλων των άλλων 
περιουσιακών στοιχείων. Με στόχο την 
ταχεία και αποτελεσματική επιστροφή 
των περιουσιακών στοιχείων του 
επενδυτή, ο θεματοφύλακας ευθύνεται 
έναντι του ΔΟΕΕ, του ΟΕΕ και 
συλλογικά έναντι των επενδυτών του 
ΟΕΕ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες οι απώλειες είναι αποτέλεσμα 
ανώτερης βίας. Στη συνάρτηση αυτή, ως 
ανωτέρα βία νοούνται τα απρόβλεπτα 
εξωτερικά γεγονότα τα οποία προκαλούν 
ζημίες που δεν μπορεί να ελέγξει ο 
θεματοφύλακας και οι συνέπειες των 
οποίων δεν θα μπορούσαν να είχαν 
αποφευχθεί ακόμη και εάν είχαν τηρηθεί 
οι απαιτήσεις της δέουσας επιμέλειας που 
θεσπίζει η παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η ευθύνη του θεματοφύλακα δεν 
επηρεάζεται από οποιαδήποτε ανάθεση 
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της ευθύνης αυτής σε εξουσιοδοτημένο 
τρίτο. Όταν, ωστόσο, ο θεματοφύλακας 
εμποδίζεται νομικά από τις νομοθετικές 
διατάξεις της τρίτης χώρας ή εξαιτίας 
ενός απρόβλεπτουν εξωτερικού 
γεγονότος, αυτός θα πρέπει να είναι σε 
θέση να απαλλαγεί από την ευθύνη. Η εν 
λόγω απαλλαγή από την ευθύνη πρέπει να 
εγκριθεί από την αρχή του αρμόδιου 
κράτους μέλους και η περαιτέρω 
μεταβίβασή της δεν πρέπει να είναι 
δυνατή.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
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 
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.

(13) Η αξιόπιστη και αντικειμενική 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων είναι 
πολύ σημαντική για την προστασία των 
συμφερόντων των επενδυτών. Διάφοροι 
ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν διάφορες 
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. Τα κριτήρια αποτίμησης πρέπει 
να θεσπίζονται σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριεςγραμμές της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών
(ΕΑΚΑΑ) που έχει θεσπίσει ο κανονισμός
2009/…/ ΕΚ1.
* ΕΕ ...
+ ΕΕ να προστεθεί ο αριθμός, η ημερομηνία και η 
αναφορά στην ΕΕ.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένου ότι οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
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.

(15) Δεδομένου ότι οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
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 
αναφοράς στους ΔΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν μόχλευση. 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 αναφοράς για τους ΔΟΕΕ, οι 
οποίοι χρησιμοποιούν 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 προστεθούν σε κεντρικό 
μητρώο υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου 
(ΕΣΣΚ) που ιδρύθηκε δυνάμει του 
κανονισμού 2009/…/ΕΚ και να 
ανταλλάσσονται με άλλες αρχές της 
Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και τις 
αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, ώστε να διευκολυνθεί η 
συλλογική ανάλυση του αντικτύπου της 
μόχλευσης των εν λόγω ΔΟΕΕ στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης,
καθώς και η κοινή ανταπόκριση. Θα 
πρέπει επίσης να δημιουργηθεί, στο 
πλαίσιο των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 
2006/49/ΕΚ, ένα κεντρικό μητρώο υπό 
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την αιγίδα του ΕΣΣΚ για τράπεζες που 
παρέχουν υπηρεσίες βασικού μεσίτη σε 
ΟΕΕ.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού ενδεχόμενου συστημικού κινδύνου, οι 
πληροφορίες που συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο πρέπει να συναθροίζονται σε ένα κεντρικό 
μητρώο υπό την αιγίδα του ΕΣΣΚ. Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από ένα μητρώο για 
δραστηριότητες βασικού μεσίτη το οποίο θα συγκροτηθεί βάσει της οδηγίας περί κεφαλαιακής 
επάρκειας. 

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
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 

(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. Η μόχλευση 
αποτελεί έννοια που είναι δύσκολο να 
οριστεί. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ, ωστόσο, 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
επιβολής ορίων στο επίπεδο μόχλευσης 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
ΔΟΕΕ σε περιόδους έντονων πιέσεων 
στην αγορά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών και την 
Επιτροπή για κάθε τέτοιο μέτρο.
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διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου 
(μηνιαίας ή τριμηνιαίας).

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Επιβάλλεται να εξασφαλισθεί ότι 
όλοι οι συμμέτοχοι στην αγορά που 
επιδίδονται σε ακάλυπτες πωλήσεις 
υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις. Για το 
σκοπό αυτό η Επιτροπή θα πρέπει να 
προτείνει ένα οριζόντιο μέτρο για να 
διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού 
μεταξύ ΔΟΕΕ και άλλων χρηστών των 
ακάλυπτων πωλήσεων.

Αιτιολόγηση

Οι ακάλυπτες πωλήσεις θα πρέπει να αντιμετωπισθούν σε οριζόντια βάση για να 
διασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να αποφευχθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ. 

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί 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 ΟΕΕ. 
Η διαφάνεια στο εταιρικό δίκαιο είναι μεν 
απαραίτητη, αλλά κάθε διάκριση, όπως 
για παράδειγμα η θέσπιση υποχρέωσης 
της εταιρείας χαρτοφυλακίου για 
συγκεκριμένη κοινοποίηση της 
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στρατηγικής και του σχεδίου ανάπτυξης 
που βασίζεται στην κυριότητα της 
εταιρείας θα επηρέαζε το δίκαιο 
ανταγωνισμό και θα έθετε σε κίνδυνο τη 
χρηματοδότηση της καινοτομίας στην 
Ευρώπη. Ενδέχεται επίσης να επηρεάσει 
τα δικαιώματα άλλων μετόχων. Για το 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 
επανεξετάσει το σύνολο της σχετικής 
νομοθεσίας στον τομέα του εταιρικού 
δικαίου, καθώς και τις σχετικές οδηγίες 
για το χρηματοπιστωτικό τομέα, το 
αργότερο έως τις …*, και να επιφέρει τις 
απαραίτητες αλλαγές υπό μορφή 
νομοθετικής πρότασης 
συμπεριλαμβανομένης κάθε κατάλληλης 
τροποποίησης που απαιτείται στην 
παρούσα οδηγία. Η έκθεση και η σχετική 
πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να 
διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού 
μεταξύ εταιρειών χαρτοφυλακίου και 
άλλων εταιρειών. Στην έκθεση και την 
πρότασή της η Επιτροπή θα πρέπει να 
λάβει υπόψη την προστασία των 
δικαιωμάτων των μετόχων καθώς και 
την ανάγκη για διεθνή ισότητα στους 
όρους ανταγωνισμού και ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση της καινοτομίας και την 
ανάπτυξη τεχνολογιών.
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 

διαγράφεται
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αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Τούτο είναι σκόπιμο υπό τις νέες διαδικασίες επιτροπολογίας. 

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
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 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 

(27) Η Επιτροπή πρέπει να είναι αρμόδια 
για τη θέσπιση κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να 
καθορίζονται οι 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. Οι 
εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
δύνανται επίσης να καθορίζουν τα 
κριτήρια 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 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. Δύνανται να καθορίζουν 
τις απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνων που 
πρέπει να χρησιμοποιούν οι ΔΟΕΕ 
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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 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 

συναρτήσει των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι ΔΟΕΕ εκ μέρους του 
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται, καθώς και 
οποιεσδήποτε απαραίτητες ρυθμίσεις 
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. Δύνανται να 
καθορίζουν τις απαιτήσεις διαχείρισης 
ρευστότητας της παρούσας οδηγίας, και 
ιδίως τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ρευστότητας των ΟΕΕ, και δύνανται να 
καθορίζουν τις απαιτήσεις 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. Δύνανται επίσης να 
καθορίζουν τις απαιτήσεις που πρέπει να 
πληρούν οι ΔΟΕΕ όταν επενδύουν στα εν 
λόγω μέσα τιτλοποίησης. Δύνανται επίσης 
να καθορίζουν τα κριτήρια βάσει των 
οποίων ένας εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας. Δύνανται επίσης να 
καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες πρέπει να εγκρίνεται η ανάθεση των 
καθηκόντων των ΔΟΕΕ και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο 
διαχειριστής δεν μπορεί να θεωρείται 
πλέον ως ο διαχειριστής του ΟΕΕ σε 
περίπτωση υπερβολικής ανάθεσης. 
Δύνανται επίσης να καθορίζουν το 
περιεχόμενο και τη μορφή της ετήσιας 
έκθεσης που πρέπει να διαθέτουν οι ΔΟΕΕ 
για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζονται και να 
καθορίζουν τις υποχρεώσεις που έχουν οι 
ΔΟΕΕ αναφορικά με τη γνωστοποίηση 
προς τους επενδυτές και την υποβολή 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές, καθώς και 
με τη συχνότητά τους. Δύνανται να 
καθορίζουν τις απαιτήσεις
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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. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό γενικών κριτηρίων
αξιολόγησης του βαθμού στον οποίο τρίτες 

γνωστοποίησης οι οποίες επιβάλλονται 
στους ΔΟΕΕ όσον αφορά τη μόχλευση και 
τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων στις 
αρμόδιες αρχές και πληροφόρησης των 
επενδυτών. Δύνανται να καθορίζουν όρια 
στο επίπεδο μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ κατά τη 
διαχείριση ΟΕΕ. Δύνανται να καθορίζουν 
το λεπτομερές περιεχόμενο και τον τρόπο
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. 
Δύνανται επίσης να καθορίζουν το είδος
των περιορισμών ή προϋποθέσεων που 
μπορούν να επιβληθούν όσον αφορά την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο κράτος μέλος 
καταγωγής του ΔΟΕΕ. Δύνανται να 
καθορίζουν γενικά κριτήρια 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. 
Δύνανται να καθορίζουν γενικά κριτήρια
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. Δύνανται να καθορίζουν τους 
τρόπους, το περιεχόμενο και τη 
συχνότητα της ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με τους ΔΟΕΕ μεταξύ των 
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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. Τα 
εν λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των διαδικασιών για τις 
επιτόπιες επαληθεύσεις και έρευνες.

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. 
Καθορίζουν τις διαδικασίες για τις 
επιτόπιες επαληθεύσεις και έρευνες. 
Ορίζουν ότι τα πρότυπα αποτίμησης 
επενδυτικών εταιρειών μιας 
συγκεκριμένης τρίτης χώρας 
αντιστοιχούν στα πρότυπα εκείνα τα 
οποία είναι εφαρμοστέα στην Ένωση στις 
περιπτώσεις που ο εκτιμητής είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα. Δύνανται 
να ορίσουν ότι η νομοθεσία σχετικά με 
τους θεματοφύλακες μιας συγκεκριμένης 
τρίτης χώρας είναι ισοδύναμη με την 
παρούσα οδηγία. Δύνανται 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. 
Δύνανται να ορίσουν το βαθμό στον οποίο 
μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα παρέχει 
στους ΔΟΕΕ της Ένωσης πραγματική 
πρόσβαση στην αγορά, συγκρίσιμη με την 
πρόσβαση που παρέχει η Ένωση σε
ΔΟΕΕ από την εν λόγω τρίτη χώρα. 
Δύνανται να καθορίζουν υποδείγματα 
κοινοποίησης και βεβαιώσεων καθώς και 
να καθορίζουν τη διαδικασία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
αυτού του τύπου λαμβάνουν υπόψη την 
επενδυτική στρατηγική, τις διαδικασίες 
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διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και το 
βαθμό στον οποίο διασφαλίζεται η 
έκθεση έναντι των κινδύνων. Λαμβάνουν 
επίσης υπόψη τις διάφορες επενδυτικές 
στρατηγικές που χρησιμοποιούνται και 
τους τύπους των στοιχείων ενεργητικού 
που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής 
στις χρηματαγορές.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
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 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. 

διαγράφεται
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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.

Αιτιολόγηση

Τούτο είναι σκόπιμο υπό τις νέες διαδικασίες επιτροπολογίας. 

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η νομοθεσία βάσει της οποίας 
οργανώνεται ο ΟΕΕ απαιτεί τη 
συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου ή 
άλλου διευθυντικού οργάνου και το 
τελευταίο είναι αρμόδιο για την εκτέλεση 
καθηκόντων διαχείρισης όσον αφορά τον 
ΟΕΕ, ο ΟΕΕ θεωρείται ως ο ΔΟΕΕ υπό 
την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να διασφαλισθεί ότι οι ΟΕΕ που έχουν διευθυντικό 
όργανο, για παράδειγμα διοικητικό συμβούλιο το οποίο έχει συνολική ευθύνη για τη διαχείριση, 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ και υπόκεινται στις απαιτήσεις της οδηγίας. 

Τροπολογία 15
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Πρόταση οδηγίας
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/.../ΕΚ [η 
οδηγία ΟΣΕΚΑ], εφόσον αυτές οι 
εταιρείες διαχείρισης ή επενδύσεων δεν 
διαχειρίζονται ΟΕΕ·

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) εθνικές κεντρικές τράπεζες,

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζβ) βιομηχανικές εταιρείες 
χαρτοφυλακίου των οποίων οι μετοχές 
είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά 
της ΕΕ, εφόσον κατέχουν μετοχές 
θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών 
τους με σκοπό την εφαρμογή 
βιομηχανικής επιχειρηματικής 
στρατηγικής,

Αιτιολόγηση

Οι βιομηχανικές εταιρείες συμμετοχών είναι μακροπρόθεσμοι ιδιοκτήτες, χωρίς 
προκαθορισμένο ορίζοντα εξόδου και οι συμμετοχές τους έχουν βιομηχανική βάση, είτε ως 
εταιρείες συμμετοχών ομίλων βιομηχανικών επιχειρήσεων, είτε ως εταιρείες βιομηχανικών 
επενδύσεων. Οι εταιρείες αυτές παρουσιάζουν μικρό συστημικό κίνδυνο και, εφόσον είναι 
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εισηγμένες, υπόκεινται στην ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία περί επιχειρήσεων, στις εθνικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις και στους κανόνες εισαγωγής στα χρηματιστήρια, πράγμα που 
προσφέρει αποτελεσματική προστασία στους επενδυτές. Οι εταιρείες βιομηχανικών συμμετοχών 
που είναι προσανατολισμένες περισσότερο προς τη βιομηχανία παρά προς το εμπόριο όσον 
αφορά τις επενδύσεις τους θα πρέπει, συνεπώς, να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζγ) εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
κυβερνήσεις και όργανα ή ιδρύματα τα 
οποία διαχειρίζονται οργανισμούς 
επενδύσεων που υποστηρίζουν 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης,

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζδ) ΔΟΕΕ όσον αφορά οιοδήποτε ΟΕΕ 
κλειστού τύπου του οποίου οι κινητές 
αξίες είναι εισηγμένες προς 
διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο 
αίτησης για εισαγωγή προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
και ο οποίος είναι εγκατεστημένος ή 
δραστηριοποιείται στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Βάσει της προτεινόμενης τροπολογίας του άρθρου 2 οι απαιτήσεις της οδηγίας δεν θα ήταν 
δυσανάλογες προς τους ΟΕΕ κλειστού τύπου, των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά της ΕΕ. 
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Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
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.

4. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να θεσπίσει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 49 της παρούσας οδηγίας, για
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.

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 στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 3.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ως «οργανισμός εναλλακτικών 
επενδύσεων» ή ΟΕΕ νοείται οποιοσδήποτε 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων 
επενδύσεών τους, που σκοπός του είναι 
να επενδύει συλλογικά σε περιουσιακά 
στοιχεία και για τον οποίο δεν απαιτείται 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας
2009/.../ΕΚ [η οδηγία ΟΣΕΚΑ],

α) Ως «οργανισμός εναλλακτικών 
επενδύσεων» ή «ΟΕΕ» νοείται 
οποιοσδήποτε οργανισμός συλλογικών 
επενδύσεων συγκεντρώνει κεφάλαια από 
σειρά επενδυτών με σκοπό την επένδυσή 
τους σύμφωνα με καθορισμένη 
επενδυτική πολιτική βασισμένη στην 
αρχή της διασποράς του κινδύνου προς 
όφελος των επενδυτών αυτών,
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων 
επενδύσεων οιουδήποτε τέτοιου 
οργανισμού, και για τον οποίο δεν 
απαιτείται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 
της οδηγίας 2009/.../ΕΚ [η οδηγία 
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ΟΣΕΚΑ]·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του «οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων» είναι βασικός ορισμός στο πλαίσιο του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας και θα πρέπει να εξειδικεύει με σαφήνεια τους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων τους οποίους επιδιώκει να καλύπτει. 

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
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 κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο 
που διαχειρίζεται έναν ή περισσότερους 
ΟΕΕ, ή έναν μόνο ΟΕΕ που βρίσκεται σε 
αυτοδιαχείριση,

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν ΟΕΕ που δεν αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από ΔΟΕΕ αλλά έχουν αυτόνομη 
διαχείριση.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
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 κάθε γενική προσφορά ή διάθεση 
μεριδίων ή μετοχών σε έναν ΟΕΕ, με 
πρωτοβουλία του ΔΟΕΕ που 
διαχειρίζεται αυτόν τον ΟΕΕ, προς ή από 
επενδυτές οι οποίοι εδρεύουν στην 
Ένωση,
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Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αυτή τροπολογία τροποποιεί τον περιορισμό εμπορικής προώθησης του άρθρου
4 ορίζοντας την «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση» για τους σκοπούς της οδηγίας κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να αφορά μόνο την εμπορική προώθηση ενός ΟΕΕ με πρωτοβουλία του 
διαχειριστή του. 

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε α) ως «ΟΕΕ κλειστού τύπου» νοείται 
ένας ΟΕΕ όταν οι κάτοχοι των μετοχών ή 
των μεριδίων του δεν δικαιούνται να 
αξιώσουν την επαναγορά ή την εξαγορά 
τους, άμεσα ή έμμεσα, με περιουσιακά 
στοιχεία του ΟΕΕ,

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε β) ως «οργανισμός συλλογικών 
επενδύσεων κλειστού τύπου» νοείται 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων οι 
μετοχές ή τα μερίδια του οποίου δεν 
επαναγοράζονται ή εξαγοράζονται άμεσα 
ή έμμεσα, κατόπιν αιτήματος των 
κατόχων, με περιουσιακά στοιχεία του εν 
λόγω οργανισμού,

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ορισθεί η έννοια του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου, 
προκειμένου να διακρίνονται από τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που θα πρέπει να 
υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 
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Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε γ) ως «εταιρεία στόχος» νοείται 
εκδότης ή μη εισηγμένη εταιρεία που 
αποτελεί αντικείμενο εξαγοράς από 
επενδυτή που αποκτά ελέγχουσα επιρροή.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ορισθεί η έννοια της εταιρείας-στόχου στο πλαίσιο της εξέτασης του 
ζητήματος της «εκποίησης περιουσιακών στοιχείων». 

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
κανένας ΔΟΕΕ ο οποίος καλύπτεται από 
την παρούσα οδηγία δεν παρέχει υπηρεσίες 
διαχείρισης σε οποιονδήποτε ΟΕΕ ή 
μετοχές ή μερίδια αγοράς αυτού χωρίς 
προηγούμενη χορήγηση αδείας.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
κανένας ΔΟΕΕ ο οποίος καλύπτεται από 
την παρούσα οδηγία δεν παρέχει υπηρεσίες 
διαχείρισης σε οποιονδήποτε ΟΕΕ ή 
μετοχές ή μερίδια αγοράς αυτού χωρίς 
προηγούμενη χορήγηση αδείας.

Οι οντότητες οι οποίες δεν έχουν λάβει 
άδεια ούτε σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία ούτε, στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι 
οποίοι δεν καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός 
κράτους μέλους, δεν μπορούν να παρέχουν 
υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ ή μερίδια 
αγοράς ή μετοχές αυτών εντός της 
Κοινότητας.

Οι οντότητες οι οποίες δεν έχουν λάβει 
άδεια ούτε σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία ούτε, στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι 
οποίοι δεν καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός 
κράτους μέλους, δεν μπορούν να παρέχουν 
υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ εντός της 
Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει ούτε 
περιορίζει άτομα να πωλούν ή να 
διαθέτουν με άλλο τρόπο μερίδια ή 
μετοχές ΟΕΕ που έχουν στην κατοχή 
τους στην αγορά κεφαλαίων, και ένα 
άτομο που διαθέτει μερίδια ή μετοχές 
ενός ΟΕΕ μπορεί, ο ίδιος ή μέσω 
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μεσάζοντος, περιλαμβανομένων και των 
ΔΟΕΕ που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία, να προωθεί 
εμπορικά αυτά τα μερίδια ή τις μετοχές 
σε επενδυτές εντός κράτους μέλους 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του εν 
λόγω κράτους μέλους, στις περιπτώσεις 
όπου η εν λόγω εμπορική προώθηση δεν 
πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του 
ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τον εν λόγω 
ΟΕΕ.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ΔΟΕΕ δύνανται να λάβουν άδεια για 
την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης για 
όλους ή για ορισμένους τύπους ΟΕΕ.

2. Οι ΔΟΕΕ δύνανται να λάβουν άδεια για 
την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης για 
όλους ή για ορισμένους τύπους ΟΕΕ. Ένας 
ΟΕΕ μπορεί να υπάγεται στη διαχείριση 
ενός και μόνου ΔΟΕΕ.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να αποφευχθούν οι δυσκολίες εντοπισμού του αρμόδιου ΔΟΕΕ ή 
περιπτώσεις που συνεπάγονται κοινή νομική ευθύνη.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΔΟΕΕ πρέπει να έχει τα κεντρικά 
γραφεία του και την καταστατική του έδρα 
στο ίδιο κράτος μέλος.

Ο ΔΟΕΕ πρέπει να έχει τα κεντρικά 
γραφεία του και την καταστατική του έδρα 
στο ίδιο κράτος μέλος. Όταν ένας ΔΟΕΕ 
διαχειρίζεται έναν ή περισσότερους ΟΕΕ, 
απαιτείται εξουσιοδότηση για κάθε ΟΕΕ 
ξεχωριστά. 
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια για την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που καθορίζουν 
τα κριτήρια εξουσιοδότησης, μεταξύ 
άλλων, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που 
διαχειρίζονται τους ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΔΟΕΕ κοινοποιούν, πριν από την 
εφαρμογή, στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής τυχόν αλλαγές 
σχετικά με τις πληροφορίες οι οποίες 
έχουν παρασχεθεί στην αρχική τους 
αίτηση και ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια, ιδίως 
αλλαγές αναφορικά με την επενδυτική 
στρατηγική και πολιτική οποιουδήποτε 
ΟΟΕ τον οποίο διαχειρίζονται, τους 
κανόνες ή τα καταστατικά έγγραφα του 
ΟΕΕ και την ταυτότητα οποιουδήποτε 
άλλου ΟΕΕ που σκοπεύει να διαχειριστεί 
ο ΔΟΕΕ.

Οι ΔΟΕΕ κοινοποιούν, πριν από την 
εφαρμογή, στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής τυχόν 
ουσιαστικές αλλαγές σχετικά με τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες έχει 
χορηγηθεί η αρχική άδεια ή έχει 
πραγματοποιηθεί η αρχική καταχώριση, 
ιδίως αλλαγές αναφορικά με το 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων των ΔΟΕΕ 
ή την επενδυτική στρατηγική και πολιτική 
οποιουδήποτε ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζονται.

Ο ΔΟΕΕ ενημερώνει την αρμόδια αρχή 
σχετικά με κάθε αλλαγή όσον αφορά τα 
πρόσωπα που διαχειρίζονται στην ουσία 
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του 
ΔΟΕΕ.

Οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν ή επιβάλλουν 
περιορισμούς ή απορρίπτουν τις εν λόγω
αλλαγές εντός ενός μηνός από τη λήψη της 
εν λόγω κοινοποίησης.

Οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν, επιβάλλουν 
περιορισμούς ή απορρίπτουν τις εν λόγω 
αλλαγές εντός ενός μηνός από τη λήψη της 
εν λόγω κοινοποίησης. Οι αρμόδιες αρχές 
απορρίπτουν, εφόσον αυτό αιτιολογείται 
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δεόντως, αλλαγές που αφορούν τη 
στρατηγική και την πολιτική επενδύσεων 
ενός ΟΕΕ ή αλλαγές που αφορούν 
κανόνες ή καταστατικά έγγραφα, εάν 
υπάρχει συμφωνία επ’ αυτών από τους 
επενδυτές.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανένας επενδυτής δεν μπορεί να τυγχάνει 
προνομιακής μεταχείρισης, εάν αυτό δεν 
γνωστοποιείται στους κανόνες ή στα 
καταστατικά έγγραφα των ΟΕΕ.

Κανένας επενδυτής δεν μπορεί να τυγχάνει 
υλικής προνομιακής μεταχείρισης έναντι 
άλλων επενδυτών του ίδιου ΟΕΕ, εάν η 
φύση και ο χαρακτήρας της 
προτημησιακής αυτής μεταχείρισης δεν 
αναφέρεται στους κανόνες ή στα 
καταστατικά του έγγραφα.

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις της οδηγίας περί κοινοποίησης της ταυτότητας των επενδυτών δεν πρέπει να 
εφαρμόζονται στην περίπτωση μη τυποποιημένων όρων. Κάτι τέτοιο θα ενείχε τον κίνδυνο 
παραβίασης των κανονισμών της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Τα ονόματα θα πρέπει 
να κοινοποιούνται μόνον σε εξουσιοδοτημένα όργανα, με αυστηρό σεβασμό της 
εμπιστευτικότητας, και όχι σε άλλους επενδυτές ή στο κοινό.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
με τα οποία καθορίζονται τα κριτήρια που 
πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες 
αρχές για την αξιολόγηση του βαθμού στον 
οποίο οι ΔΟΕΕ συμμορφώνονται με την 
υποχρέωσή τους δυνάμει της παραγράφου
1.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια για την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων με τις οποίες
καθορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να 
χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για την 
αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι 
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ΔΟΕΕ συμμορφώνονται με την υποχρέωσή 
τους δυνάμει της παραγράφου 1. 

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 στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 3.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα παράγραφο συνάδουν με τη 
φύση, την κλίμακα και την 
περιπλοκότητα του ΟΕΕ.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφια 1 α, 1 β και 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΔΟΕΕ ορίζει και εφαρμόζει ορθές 
πολιτικές και πρακτικές περί αποδοχών 
οι οποίες συνάδουν με μια 
αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και 
με μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.
Ο ΔΟΕΕ ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών ως προς τα 
χαρακτηριστικά των πολιτικών και 
πρακτικών του για τις αποδοχές.
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
δύνανται να αντιδράσουν και να λάβουν 
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για να 
αντισταθμίσουν τους κινδύνους οι οποίοι 
ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια τη μη 
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εφαρμογή εκ μέρους ενός ΔΟΕΕ ορθών 
πολιτικών και πρακτικών για τις 
αποδοχές.

Αιτιολόγηση

Οι αρχές πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές για υγιείς πολιτικές αμοιβών του Συμβουλίου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB). 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. Εκτιμούμε ότι οι αρχές του FSB τις οποίες 
προσυπέγραψαν οι G20 πρέπει να εφαρμόζονται σε συστημικά σημαντικούς ΔΟΕΕ όπως και σε 
άλλες εταιρίες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.  Αν και δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη 
αναλυτικής διατύπωσης λεπτομερών απαιτήσεων ως προς τις αποδοχές στην παρούσα οδηγία, 
εκτιμούμε ωστόσο ότι σε περίπτωση που πρόκειται να εφαρμοστούν βάσει της παρούσας 
οδηγίας οποιαδήποτε σχετικά μέτρα στο επίπεδο 2, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αρχή της 
αναλογικότητας αλλά και η ανάγκη διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας του τομέα στην ΕΕ 
μέσω της συνεπούς εκτέλεσης παρόμοιων πρωτοβουλιών από την Επιτροπή σε συνεργασία με 
το FSB και με βάση τις αρχές αυτού. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
τροπολογία επιδιώκει να επιβάλει σε ΔΟΕΕ την ευθυγράμμιση των κανόνων αποδοχών του με 
τους αντίστοιχους κανόνες που εφαρμόζονται σε πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα, δεδομένου 
ότι υπάρχουν πολύ αξιόπιστα επιχειρήματα που εξηγούν πειστικά γιατί οι πολιτικές αποδοχών 
των ΔΟΕΕ πρέπει να διαφέρουν από εκείνες των τραπεζών και των μεσιτών λόγου χάρη.  
Συνεπώς, δεν συμφωνούμε με την τροπολογία 50 της έκθεσης Gauzès. 

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
με τα οποία:

3. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια για την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων με τις οποίες:

α) καθορίζονται περαιτέρω οι τύποι 
συγκρούσεων συμφερόντων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1,

α) καθορίζονται περαιτέρω οι τύποι 
συγκρούσεων συμφερόντων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1,

β) καθορίζονται τα εύλογα μέτρα τα οποία 
αναμένεται να λάβουν οι ΔΟΕΕ αναφορικά 
με εσωτερικές και οργανωτικές 
διαδικασίες για την αναγνώριση, την 

β) καθορίζονται τα εύλογα μέτρα τα οποία 
αναμένεται να λάβουν οι ΔΟΕΕ αναφορικά 
με εσωτερικές και οργανωτικές 
διαδικασίες για την αναγνώριση, την 
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πρόληψη, τη διαχείριση και τη 
γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων.

πρόληψη, τη διαχείριση και τη 
γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων.

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 στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 3.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ΔΟΕΕ εξασφαλίζουν ότι τα 
καθήκοντα διαχείρισης κινδύνων και 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου διαχωρίζονται 
και υπόκεινται σε χωριστές 
επανεξετάσεις.

1. Οι ΔΟΕΕ εξασφαλίζουν ότι τα 
καθήκοντα διαχείρισης κινδύνων και 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου διαχωρίζονται 
εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο και 
ανάλογο προς τη φύση, την κλίμακα και 
την πολυπλοκότητα του ΔΟΕΕ και τη 
φύση, την κλίμακα και την 
πολυπλοκότητα του ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζεται.

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση ύπαρξης χωριστού καθήκοντος διαχείρισης κινδύνων πρέπει να είναι αναλογικό 
προς τους κινδύνους που ενέχει ο ΔΟΕΕ και προς τα κεφάλια που διαχειρίζεται. 

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια για την έγκριση κατ' 
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εξουσιοδότηση πράξεων για τον 
καθορισμό των ακολούθων:

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό:

3. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια για την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων για τον 
περαιτέρω καθορισμό:

α) των απαιτήσεων διαχείρισης 
ρευστότητας οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και

α) των απαιτήσεων διαχείρισης 
ρευστότητας οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και

β) ειδικότερα, τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ρευστότητας για ΟΕΕ που εξαγοράζουν 
μερίδια ή μετοχές συχνότερα από κάθε 
εξάμηνο.

β) ειδικότερα, τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ρευστότητας για ΟΕΕ που εξαγοράζουν 
μερίδια ή μετοχές συχνότερα από κάθε 
εξάμηνο.

Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 



PE438.149v02-00 32/73 AD\815631EL.doc

EL

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 3.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν 
εφαρμόζονται σε ΟΕΕ κλειστού τύπου.

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση ρευστότητας σε σχέση με ενδεχόμενες αιτήσεις εξαγοράς δεν είναι αναγκαία για 
έναν ΟΕΕ κλειστού τύπου, δεδομένου ότι οι επενδυτές δεν δικαιούνται να πραγματοποιήσουν 
τις επενδύσεις τους από τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ. 

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διασφαλιστεί διατομεακή 
συνέπεια και να καταργηθεί η απόκλιση 
συμφερόντων μεταξύ εταιρειών που
«επανασυσκευάζουν» δάνεια σε 
διαπραγματεύσιμους τίτλους και άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα (μεταβιβάζοντα 
ιδρύματα) και ΔΟΕΕ που επενδύουν σε 
αυτούς τους τίτλους ή αυτά τα άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ, η Επιτροπή θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα για τον καθορισμό των 
απαιτήσεων στους ακόλουθους τομείς:

Προκειμένου να διασφαλιστεί διατομεακή 
συνέπεια και να καταργηθεί η απόκλιση 
συμφερόντων μεταξύ εταιρειών που
«επανασυσκευάζουν» δάνεια σε 
διαπραγματεύσιμους τίτλους και άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα (μεταβιβάζοντα 
ιδρύματα) και ΔΟΕΕ που επενδύουν σε 
αυτούς τους τίτλους ή αυτά τα άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με το άρθρο 49 της παρούσας οδηγίας, 
είναι αρμόδια να θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό 
των απαιτήσεων στους ακόλουθους τομείς:

α) τις απαιτήσεις στις οποίες χρειάζεται να 
ανταποκρίνεται το μεταβιβάζον ίδρυμα 

α) τις απαιτήσεις στις οποίες χρειάζεται να 
ανταποκρίνεται το μεταβιβάζον ίδρυμα 
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προκειμένου να επιτρέπεται σε έναν ΔΟΕΕ 
να επενδύει, εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ, σε τίτλους ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα αυτού του τύπου 
που εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου
2011, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων που εξασφαλίζουν ότι το 
μεταβιβάζον ίδρυμα διατηρεί καθαρή 
οικονομική συμμετοχή όχι κατώτερη του
5%,

προκειμένου να επιτρέπεται σε έναν ΔΟΕΕ 
να επενδύει, εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ, σε τίτλους ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα αυτού του τύπου 
που εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου
2011, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων που εξασφαλίζουν ότι το 
μεταβιβάζον ίδρυμα διατηρεί καθαρή 
οικονομική συμμετοχή όχι κατώτερη του
5%,

β) τις ποιοτικές απαιτήσεις που πρέπει να 
πληρούν οι ΔΟΕΕ που επενδύουν στους εν 
λόγω τίτλους ή άλλα χρηματοπιστωτικά 
μέσα εκ μέρους ενός ή περισσότερων ΟΕΕ.

β) τις ποιοτικές απαιτήσεις που πρέπει να 
πληρούν οι ΔΟΕΕ που επενδύουν στους εν 
λόγω τίτλους ή άλλα χρηματοπιστωτικά 
μέσα εκ μέρους ενός ή περισσότερων ΟΕΕ.

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.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που η αξία των 
χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ τους οποίους 
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.

Στην περίπτωση που η αξία των 
χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ τους οποίους 
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. Ωστόσο, το 
απαιτούμενο σύνολο του αρχικού 
κεφαλαίου και του πρόσθετου ποσού δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 10 000 000 ευρώ.
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Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
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 
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.

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

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οσάκις δεν γίνεται χρήση εξωτερικού 
εκτιμητή, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής μπορεί να απαιτούν 
από τον ΔΟΕΕ να υποβάλει τις 
διαδικασίες εκτίμησης που εφαρμόζει 
και/ή τις εκτιμήσεις στις οποίες 
καταλήγει προς επαλήθευση από 
εξωτερικό εκτιμητή ή, εάν κρίνεται 
σκόπιμο, από λογιστικό ελεγκτή.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
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 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια να θεσπίζει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις για τον περαιτέρω καθορισμό των 
προϋποθέσεων που διέπουν την 
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παραγράφου 1. πιστοποίηση των εκτιμητών και των 
αρχών που διέπουν τα κριτήρια 
εκτίμησης κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

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 στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 3.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεματοφύλακας Θεματοφύλακας
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 
θεματοφύλακας για την εκπλήρωση, όπου 
είναι σκόπιμο, των ακόλουθων 
λειτουργιών:

α) λήψη όλων των πληρωμών οι οποίες 
πραγματοποιούνται από τους επενδυτές 
κατά την εγγραφή για την αγορά μεριδίων 
ή μετοχών ενός ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, και φύλαξή τους εκ 
μέρους του ΔΟΕΕ σε χωριστό λογαριασμό,

α) λήψη όλων των πληρωμών οι οποίες 
πραγματοποιούνται από τους επενδυτές 
κατά την εγγραφή για την αγορά μεριδίων 
ή μετοχών ενός ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, και φύλαξή τους εκ 
μέρους του ΔΟΕΕ σε χωριστό λογαριασμό,

β) φύλαξη οποιωνδήποτε 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
ανήκουν στον ΟΕΕ.

β) φύλαξη οποιωνδήποτε 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
ανήκουν στον ΟΕΕ και συγκεκριμένα:

(i) διατήρηση υπό καθεστώς 
θεματοφυλακής χρηματοπιστωτικών 
μέσων που μπορούν να διατηρηθούν υπό 
τέτοιο καθεστώς και λήψη κατάλληλων 
μέτρων για τη διαφύλαξη των 
δικαιωμάτων κυριότητας του ΟΕΕ, ιδίως 
σε περίπτωση αφερεγγυότητας του 
θεματοφύλακα, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για να διασφαλίζεται ότι τα εν 
λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα είναι 
καταχωρισμένα στα βιβλία του 
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θεματοφύλακα σε χωριστούς 
λογαριασμούς ή σε κοινό χωριστό 
λογαριασμό για πολλαπλούς ΟΕΕ, ώστε, 
σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του 
θεματοφύλακα, να μπορούν να 
διαχωρισθούν σαφώς από τα περιουσιακά 
στοιχεία του θεματοφύλακα·
(ii) καταγραφή για να είναι δυνατός ο 
έλεγχος της ιδιοκτησίας των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν 
μπορούν να φυλαχθούν βάσει των 
στοιχείων που παρέχονται από τον 
ΔΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
εξωτερικών αποδεικτικών στοιχείων για 
την ύπαρξη της συναλλαγής,

γ) επαλήθευση του βαθμού στον οποίο ο 
ΟΕΕ ή ο ΔΟΕΕ εκ μέρους του ΟΕΕ έχει 
αποκτήσει την κυριότητα όλων των άλλων 
περιουσιακών στοιχείων στα οποία 
επενδύει ο ΟΕΕ.

γ) επαλήθευση του βαθμού στον οποίο ο 
ΟΕΕ ή ο ΔΟΕΕ εκ μέρους του ΟΕΕ έχει 
αποκτήσει την κυριότητα όλων των άλλων 
περιουσιακών στοιχείων στα οποία 
επενδύει ο ΟΕΕ.

1α. Πέρα από τις λειτουργίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο 
θεματοφύλακας ελέγχει ότι:
α) η πώληση, έκδοση, εξαγορά, εξόφληση 
και ακύρωση μεριδίων ή μονάδων του 
ΟΕΕ διενεργούνται σύμφωνα με το 
ισχύον εθνικό δίκαιο και τις διατάξεις ή 
τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ,
β) η αξία των μετοχών ή μεριδίων του 
ΟΕΕ υπολογίζεται σύμφωνα με το ισχύον 
εθνικό δίκαιο και τις διατάξεις ή τα 
καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ,
γ) στις συναλλαγές που αφορούν τα 
στοιχεία του ενεργητικού του ΟΕΕ, του 
καταβάλλεται το αντίτιμο μέσα στις 
συνήθεις προθεσμίες· και
δ) τα κέρδη του ΟΕΕ διατίθενται 
σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο ή τις 
διατάξεις του ΟΕΕ.

2. Ένας ΔΟΕΕ δεν ενεργεί ως 
θεματοφύλακας.

2. Ένας ΔΟΕΕ δεν ενεργεί ως 
θεματοφύλακας.

Ο θεματοφύλακας ενεργεί ανεξάρτητα και 
αποκλειστικά για το συμφέρον των 
επενδυτών του ΟΕΕ.

Ο θεματοφύλακας ενεργεί με εντιμότητα, 
δικαιοσύνη, επαγγελματισμό, ανεξάρτητα 
και για το συμφέρον των επενδυτών του 
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ΟΕΕ.
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:

α) πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει την 
καταστατική του έδρα στην Κοινότητα και 
έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία
2006/48/ΕΚ, ή

β) μια επιχείρηση επενδύσεων που έχει 
λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία
2004/39/ΕΚ.
3α. Όταν ο ΟΕΕ που τελεί υπό τη 
διαχείριση εγκεκριμένου ΔΟΕΕ εδρεύει 
σε τρίτη χώρα, ο θεματοφύλακας έχει την 
καταστατική του έδρα στην Ένωση, 
εκτός αν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
α) οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ και της τρίτης 
χώρας στην οποία εδρεύει ο ΟΕΕ έχουν 
υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας και 
ανταλλαγής πληροφοριών·
β) η νομοθεσία της τρίτης χώρας όπου 
εδρεύει ο ΟΕΕ είναι συμβατή με τα 
πρότυπα που ορίζουν οι διεθνείς 
οργανισμοί·
γ) η τρίτη χώρα στην οποία έχει την έδρα 
του ο ΟΕΕ αποτελεί αντικείμενο 
απόφασης λαμβανόμενης δυνάμει του 
στοιχείου ε), στο οποίο 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 ενωσιακό δίκαιο·
δ) η τρίτη χώρα όπου εδρεύει ο ΟΕΕ 
αποτελεί αντικείμενο απόφασης 
λαμβανόμενης δυνάμει του στοιχείου ε), 
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στο οποίο 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 
ενωσιακό δίκαιο·
ε) το κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ 
έχει υπογράψει συμφωνία με την τρίτη 
χώρα όπου εδρεύει ο 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.

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. Οι θεματοφύλακες απαγορεύεται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά του σε τρίτους 
σε βαθμό που να του αφαιρείται κάθε 
ουσιαστική ανάμιξη. Η εν λόγω 
μεταβίβαση ευθύνης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά. Η 
αλυσίδα ευθύνης δεν είναι επιτρεπτή.

4α. Οι θεματοφύλακες σέβονται τις 
βέλτιστες πρακτικές και επιδεικνύουν όλη 
τη δέουσα επιδεξιότητα, μέριμνα και 
επιμέλεια κατά την επιλογή, τον ορισμό, 
την περιοδική επανεξέταση και τη συνεχή 
εποπτεία των καθηκόντων τους 
οποιουδήποτε τρίτου μέρους στο οποίο 
έχουν αναθέσει τα καθήκοντά τους, όπως 
αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο.

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 εκ προθέσεως ή εξ 
αμελείας αποτυχίας του να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία ή της κακής εκτέλεσης 
των υποχρεώσεών του εκτός εάν η 
αποτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα 
ανωτέρας βίας. 

Σε περίπτωση τυχόν ζημίας 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 

Σε περίπτωση τυχόν ζημίας 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
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φυλάσσει ο θεματοφύλακας, ο 
θεματοφύλακας απαλλάσσεται της ευθύνης 
του μόνο εάν δύναται να αποδείξει ότι δεν 
είχε τη δυνατότητα να αποφύγει τη ζημία 
που επήλθε.

φυλάσσει ο θεματοφύλακας, ο 
θεματοφύλακας απαλλάσσεται της ευθύνης 
του μόνο εάν δύναται να αποδείξει ότι η 
ζημία προκλήθηκε από εξωτερικό μη 
προβλέψιμο γεγονός και ότι δεν είχε τη 
δυνατότητα να αποφύγει τη ζημία που 
επήλθε.

Η ευθύνη του θεματοφύλακα έναντι του 
ΔΟΕΕ και των επενδυτών δεν 
επηρεάζεται από το γεγονός ότι έχει 
επιλέξει να αναθέσει την εκτέλεση μέρους 
των καθηκόντων του σε εγκεκριμένο 
τρίτο, όπως σε υποθεματοφύλακα ή υπο-
παραλήπτη παρακαταθήκης. Ωστόσο, 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 τα 
περιουσιακά στοιχεία στον ΟΕΕ χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η 
απαίτηση αυτή εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της προσφυγής σε νομικές 
διαδικασίες.

Επίκληση της ευθύνης έναντι των 
επενδυτών του ΟΕΕ μπορεί να 
πραγματοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, μέσω 
του ΔΟΕΕ, ανάλογα με τη νομική φύση 
της σχέσης ανάμεσα σε θεματοφύλακα, 
ΔΟΕΕ και επενδυτές. Η ευθύνη του 
θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από 
οποιαδήποτε ανάθεση της οποίας γίνεται 
μνεία στην παράγραφο 4.

Επίκληση της ευθύνης έναντι των 
επενδυτών του ΟΕΕ μπορεί να 
πραγματοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, μέσω 
του ΔΟΕΕ.

5α. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
της παραγράφου 5, όταν ο 
θεματοφύλακας εμποδίζεται νομικά από 
τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας 
στην οποία ο ΔΟΕΕ πραγματοποιεί 
επενδύσεις εξ ονόματος του ΟΕΕ ή 
αδυνατεί να ασκήσει καθήκοντα φύλαξης 
λόγω ενός απρόβλεπτου εξωτερικού 
γεγονότος, αυτός μπορεί να απαλλαγεί 
από την ευθύνη του ακόμη και για την 
απώλεια χρηματοπιστωτικών μέσων, 
εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι τήρησε 
την υποχρέωση δέουσας επιμέλειας 
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σύμφωνα με την παράγραφο 4α. Η εν 
λόγω μεταβίβαση ευθύνης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά. Η 
αλυσίδα ευθύνης δεν είναι επιτρεπτή.
5β. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
της παραγράφου 5, όταν η σύμβαση 
μεταξύ του θεματοφύλακα και ενός 
βασικού μεσίτη ή ενός υποθεματοφύλακα 
επιτρέπει τη μεταβίβαση και 
επαναχρησιμοποίηση περιουσιακών 
στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΟΕΕ, ο θεματοφύλακας μπορεί να 
απαλλαγεί από την ευθύνη του εφόσον 
μπορεί να αποδείξει ότι έχει τηρήσει την 
υποχρέωση δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα 
με την παράγραφο 4α.
Η σύμβαση μεταξύ του ΔΟΕΕ και του 
θεματοφύλακα προβλέπει ότι ο ΔΟΕΕ 
ενημερώνεται για κάθε συμβατικό όρο 
που επιτρέπει τη μεταβίβαση και 
επαναχρησιμοποίηση περιουσιακών 
στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΟΕΕ, πριν από την εφαρμογή της 
σύμβασης. 
Πριν επενδύσουν στον ΟΕΕ, οι επενδυτές 
ενημερώνονται σχετικά με αυτήν τη 
ρήτρα και την ταυτότητα του τρίτου. 
Ειδικότερα, οι επενδυτές ενημερώνονται 
σχετικά με οποιαδήποτε μεταβίβαση 
ευθύνης στον τρίτο που ενδεχομένως 
υφίσταται, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης απώλειας 
χρηματοπιστωτικών μέσων. Στην 
περίπτωση αυτή, η προθεσμία της 
επιστροφής τους είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σύμβασης μεταξύ 
θεματοφύλακα και τρίτου.
5γ. Κατόπιν αιτήματος, ο θεματοφύλακας 
θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών 
του κράτους μέλους του όλες τις 
πληροφορίες που απέκτησε κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων 
του και οι οποίες είναι ενδεχομένως 
αναγκαίες για την εποπτεία του ΔΟΕΕ εκ 
μέρους των αρμόδιων αρχών. Εάν το 
κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ είναι 
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διαφορετικό από το κράτος μέλος 
καταγωγής του θεματοφύλακα, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του θεματοφύλακα 
μοιράζονται χωρίς καθυστέρηση τις 
ληφθείσες πληροφορίες με τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του 
ΔΟΕΕ.
5δ. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις για τον περαιτέρω προσδιορισμό 
των καθηκόντων και των ευθυνών των 
θεματοφυλάκων και των όρων υπό τους 
οποίους ένας θεματοφύλακας ενός ΟΕΕ 
δύναται να αναθέσει ορισμένες από τις 
λειτουργίες του σε τρίτο.
5ε. Οποιοσδήποτε διορισμός 
θεματοφύλακα υπόκειται σε έγκριση εκ 
μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ. Η αρμόδια 
αρχή μπορεί να επιτρέψει τον διορισμό 
περισσότερων από έναν θεματοφυλάκων, 
εφόσον είναι πεπεισμένη ότι τούτο δεν 
πρόκειται να θίξει την ορθή εκπλήρωση 
όλων των υποχρεώσεων του 
θεματοφύλακα που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
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 ανάμειξη.
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Αιτιολόγηση

Η διευκρινιστική αυτή τροπολογία προτείνεται επίσης από την έκθεση Gauzès και θεωρείται 
ενδεδειγμένη. 

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σύμφωνα με το άρθρο 49 της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή είναι αρμόδια για την 
έγκριση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για 
τον καθορισμό των ακολούθων:

α) τις προϋποθέσεις έγκρισης της 
ανάθεσης,

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.

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 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 3.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διαθέτει, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, ετήσια έκθεση για κάθε 
οικονομικό έτος. Η ετήσια έκθεση 
διατίθεται στους επενδυτές και τις 

1. Ο ΔΟΕΕ διαθέτει, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, ετήσια έκθεση για κάθε 
οικονομικό έτος. Η ετήσια έκθεση 
διατίθεται στους επενδυτές και τις 
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αρμόδιες αρχές το αργότερο τέσσερις 
μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού 
έτους.

αρμόδιες αρχές το αργότερο τέσσερις 
μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 
ή το αργότερο έξι μήνες μετά τη λήξη του 
οικονομικού έτους στην περίπτωση ΟΕΕ 
που επενδύουν σε άλλο ΟΕΕ και ο οποίος 
ζητεί πληροφορίες από τις ετήσιες 
εκθέσεις ή τις ενδιάμεσες εκθέσεις των 
άλλων αυτών ΟΕΕ για την κατάρτιση της 
ετήσιας έκθεσης.

Αιτιολόγηση

Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια συντάσσουν τις ετήσιες 
εκθέσεις τους με βάση τις πιο πρόσφατες οικονομικές πληροφορίες που λαμβάνουν από τα 
υποκείμενα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια στα οποία επενδύουν.  Τα εν λόγω υποκείμενα 
κεφάλαια μπορεί να μην δημοσιεύουν τις ετήσιες εκθέσεις ή τις οικονομικές πληροφορίες τους 
έγκαιρα ώστε να μπορούν οι οργανισμοί να τηρούν υποχρεωτική τετράμηνη προθεσμία για την 
προετοιμασία της ετήσιας έκθεσής τους.  Για το λόγο αυτό, οι οργανισμοί χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας των ετήσιων εκθέσεών τους. 

Τροπολογία 51

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) τις πληροφορίες του άρθρου 20, 
εφόσον αυτές έχουν μεταβληθεί κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους που 
καλύπτει η έκθεση, όπως το ύψος των 
αποδοχών, κατανεμημένο σε σταθερές 
και κυμαινόμενες αποδοχές, που 
καταβλήθηκαν από τον ΔΟΕΕ και 
ενδεχομένως από τον ΟΕΕ σε ηγετικά 
στελέχη ή άλλους υπαλλήλους που 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την έκθεση 
της εταιρίας στον κίνδυνο.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) την ετήσια έκθεση αξιολόγησης των 
εταιρειών του χαρτοφυλακίου κάθε ΟΕΕ,

Αιτιολόγηση

Για κάθε εμπορική εταιρεία, συνεπώς και για κάθε ΟΕΕ, η ετήσια έκθεση την οποία συντάσσει 
ο ΔΟΕΕ είναι το έγγραφο που διαβάζεται περισσότερο από τους επενδυτές. 

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα λογιστικά στοιχεία τα οποία 
περιέχονται στην ετήσια έκθεση 
ελέγχονται από ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το νόμο να 
διενεργούν λογιστικούς ελέγχους σύμφωνα 
με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για 
τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων 
και των ενοποιημένων λογαριασμών, για 
την τροποποίηση των οδηγιών
78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και για την κατάργηση της 
οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Η 
έκθεση ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν παρατηρήσεων, δημοσιεύεται εν 
όλω στην ετήσια έκθεση.

3. Τα λογιστικά στοιχεία τα οποία 
περιέχονται στην ετήσια έκθεση 
ετοιμάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ή 
τις αρχές που προβλέπονται στους 
κανόνες ή τα μέσα εφαρμογής των ΟΕΕ 
που αφορούν τη σύσταση ή τις 
συγχωνεύσεις, και ελέγχονται από ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα 
από το νόμο να διενεργούν λογιστικούς 
ελέγχους σύμφωνα με την οδηγία
2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς 
ελέγχους των ετήσιων και των 
ενοποιημένων λογαριασμών, για την 
τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ 
και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου . Η έκθεση ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
παρατηρήσεων, δημοσιεύεται εν όλω στην 
ετήσια έκθεση.

Αιτιολόγηση

Για τους ίδιους λόγους με την ιδία αξιολόγηση (βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 15, τα 
λογιστικά στοιχέια δεν πρέπει να υπόκεινται σε λογιστικό έλεγχο. Ωστόσο, οι εταιρείες που 
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βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο ενός ΟΕΕ μπορούν να πραγματοποιούν έκθεση 
χρηματοοικονομικού ελέγχου για λογιστικούς λόγους, όταν χρειάζεται.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό του 
περιεχομένου και του μορφοτύπου της 
ετήσιας έκθεσης. Τα εν λόγω μέτρα
προσαρμόζονται στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια για την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων για τον 
περαιτέρω καθορισμό του περιεχομένου 
και του μορφοτύπου της ετήσιας έκθεσης. 
Οι εν λόγω πράξεις είναι κατάλληλες και 
αναλογικές και προσαρμόζονται στον τύπο 
του ΔΟΕΕ στον οποίο εφαρμόζονται και 
στον ΟΕΕ τον οποίο αφορά η έκθεση, 
λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους, των 
πόρων, της πολυπλοκότητας, του 
χαρακτήρα, των επενδύσεων, των 
επενδυτικών στρατηγικών και τεχνικών, 
των δομών και των επενδυτών των 
διαφόρων τύπων ΔΟΕΕ και των ΟΕΕ 
που διαχειρίζονται.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 3.

διαγράφεται
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Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι όλοι οι 
επενδυτές των ΟΕΕ λαμβάνουν τις
ακόλουθες πληροφορίες πριν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους ΟΕΕ, 
καθώς και τις όποιες αλλαγές τους:

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι παρέχονται 
στους επενδυτές των ΟΕΕ οι ακόλουθες 
πληροφορίες πριν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους ΟΕΕ, 
καθώς και τις όποιες αλλαγές τους:

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις οδηγίες ΟΣΕΚΑ και ΟΑΧΜ. 

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιγραφή της επενδυτικής στρατηγικής 
και των στόχων του ΟΕΕ, όλων των 
περιουσιακών στοιχείων στα οποία μπορεί 
να επενδύσει ο ΟΕΕ και των τεχνικών που 
μπορεί να χρησιμοποιήσει, καθώς και 
όλων των παρεπόμενων κινδύνων, κάθε 
εφαρμοστέου επενδυτικού περιορισμού, 
των περιστάσεων στις οποίες ο ΟΕΕ 
μπορεί να κάνει χρήση της μόχλευσης, των 
τύπων και των πηγών μόχλευσης που 
επιτρέπονται και των παρεπόμενων 
κινδύνων, όπως και κάθε περιορισμού 
σχετικά με τη χρήση μόχλευσης,

α) περιγραφή της επενδυτικής στρατηγικής 
και των στόχων του ΟΕΕ, των τύπων
περιουσιακών στοιχείων στα οποία μπορεί 
να επενδύσει ο ΟΕΕ και των τεχνικών που 
μπορεί να χρησιμοποιήσει, καθώς και των 
παρεπόμενων κινδύνων, κάθε 
εφαρμοστέου επενδυτικού περιορισμού, 
των περιστάσεων στις οποίες ο ΟΕΕ 
μπορεί να κάνει χρήση της μόχλευσης, των 
τύπων και των πηγών μόχλευσης που 
επιτρέπονται και των παρεπόμενων 
κινδύνων, όπως και κάθε περιορισμού 
κατά τη χρήση μόχλευσης,

Αιτιολόγηση

Η γνωστοποίηση 'όλων' των περιουσιακών στοιχείων στα οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ 
είναι αδύνατος. Η προτεινόμενη τροπολογία ευθυγραμμίζεται με τη συμβιβαστική πρόταση της 
σουηδικής προεδρείας. Οι υπόλοιπες τροποποιήσεις αποτελούν συνέπεια της τροποποίησης 
αυτής. 
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Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) περιγραφή όλων των αμοιβών, των 
χρεώσεων και των δαπανών καθώς και των 
ανώτατων ποσών τους με τα οποία οι 
επενδυτές επιβαρύνονται άμεσα ή έμμεσα,

η) περιγραφή όλων των αμοιβών, των 
χρεώσεων και των δαπανών καθώς και των 
ανώτατων ποσών ή ποσοστών τους με τα 
οποία οι επενδυτές επιβαρύνονται άμεσα ή 
έμμεσα, μαζί με περιγραφή των αμοιβών, 
των χρεώσεων και των δαπανών που 
καταβλήθηκαν τους τελευταίους δώδεκα 
μήνες,

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) την περιγραφή των προηγούμενων 
επιδόσεων του ΟΕΕ, από την έναρξή τους 
έως την πλέον πρόσφατη αξιολόγηση.

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που παρέχονται στους επενδυτές πρέπει να είναι περιεκτικές, δεδομένων των 
κινδύνων που αναλαμβάνονται. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες σχετικά με τα καταγεγραμμένα 
αποτελέσματα του ΟΕΕ, αλλά και του ΔΟΕΕ αποτελούν βασικό στοιχείο για την επενδυτική 
απόφαση. Οι πληροφορίες αυτές πολύ συχνά δεν είναι πλήρεις ή είναι παραπλανητικές. Για μια 
σωστή απόφαση είναι επίσης απαραίτητες οι πληροφορίες για τις πράγματι καταβληθείσες 
αμοιβές και τις πηγές άντλησης κεφαλαίων. Οι μηνιαίες πληροφορίες για το προφίλ κινδύνων 
του ΟΕΕ θα βοηθήσουν επίσης τους επενδυτές να διαχειρίζονται τους κινδύνους. 

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί κατά διαστήματα
στους επενδυτές, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, τα ακόλουθα:

2. Ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί κατά διαστήματα 
στους επενδυτές, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, ο οποίος επιτρέπει τις 
εξαγορές κατ' επιλογήν των επενδυτών,
τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Τα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια (και κεφάλαια 
ιδιωτικών συμμετοχών) επενδύουν σε μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία και δεν 
παρέχουν δικαιώματα εξαγοράς στους επενδυτές. Στις περιπτώσεις που οι επενδυτές δεν έχουν 
δικαίωμα εξαγοράς, δεν θα πρέπει να χρειάζεται να υπάρχει περιοδική γνωστοποίηση όσον 
αφορά τα μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία ή τη ρευστότητα. 

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΟΕΕ που πωλούνται σε 
συνταξιοδοτικά ταμεία πρέπει να 
επισημαίνουν τους ειδικούς κινδύνους 
που συνδέονται με αυτού του τύπου την 
επένδυση. Εκτός αυτού, πρέπει να 
διατίθεται σε αυτήν την περίπτωση η 
τεκμηρίωση που απευθύνεται στους 
επενδυτές και στους δικαιούμενους 
συνταξιοδοτικές παροχές, τους 
εκπροσώπους τους ή τους αρμόδιους 
συμβούλους που εκείνοι έχουν 
εξουσιοδοτήσει.

Αιτιολόγηση

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν μια ιδιαίτερη ευθύνη, καθώς τους ανατίθενται όλο και 
περισσότερα καθήκοντα κοινής ωφελείας με τη μορφή καθηκόντων παροχής συνταξιοδοτικής 
κάλυψης για τους εργαζόμενους. Για αυτόν τον λόγο, σε περίπτωση που τους επιτραπεί να 
επενδύσουν κεφάλαια σε ΔΟΕΕ, είναι απαραίτητο να ισχύουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις 
γνωστοποίησης. Εκτός αυτού πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι παρέχονται 
στους κύριους επενδυτές, δηλαδή τους δικαιούχους των συνταξιοδοτικών παροχών, οι 
απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν τον διαχειριστή της 
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περιουσίας τους κα/ή το συνταξιοδοτικό τους ταμείο.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ όσον 
αφορά τη γνωστοποίηση και τη συχνότητα 
των γνωστοποιήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2. Τα εν λόγω μέτρα 
προσαρμόζονται στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια για την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων για τον 
περαιτέρω καθορισμό των υποχρεώσεων 
που έχουν οι ΔΟΕΕ όσον αφορά τη 
γνωστοποίηση και τη συχνότητα των 
γνωστοποιήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, λαμβάνοντας υπόψη τον
τύπο του ΔΟΕΕ στον οποίο εφαρμόζονται.

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 στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 3.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το τρέχον προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ και 
τα μέσα διαχείρισης κινδύνων τα οποία 
χρησιμοποιεί ο ΔΟΕΕ για τη διαχείριση 
των εν λόγω κινδύνων,

γ) το τρέχον προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
μόχλευσης που χρησιμοποιείται, και τα 
μέσα διαχείρισης κινδύνων τα οποία 
χρησιμοποιεί ο ΔΟΕΕ για τη διαχείριση 
των εν λόγω κινδύνων,
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Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα των ΟΕΕ και των ΔΟΕΕ. 

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) τη διάρθρωση των τελών και των 
ποσών που καταβάλλονται στον ΔΟΕΕ,

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα των ΟΕΕ και των ΔΟΕΕ. Η διάρθρωση των 
τελών είναι σημαντική ως καθοριστικός παράγοντας κινδύνου. 

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις 
του ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων.

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα των ΟΕΕ και των ΔΟΕΕ. 

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 4. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 
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για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
και της συχνότητάς τους.

παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια για την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων για τον 
περαιτέρω καθορισμό των υποχρεώσεων 
υποβολής εκθέσεων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, που μπορούν να 
προσαρμόζονται και να συμπληρώνονται 
βάσει των εξελίξεων των 
χρηματοπιστωτικών τεχνικών, και της 
συχνότητάς τους.

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 3.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή είναι αρμόδια για την 
έγκριση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων
σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών 
που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3α.

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ο ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
μόχλευση σε συστημικά σημαντικό βαθμό 
υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής του 
πληροφορίες σχετικά με το συνολικό 
επίπεδο μόχλευσης που χρησιμοποιείται 
από κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, 
λεπτομερή ανάλυση μεταξύ της 
μόχλευσης που προκύπτει από τη 
δανειοληψία μετρητών ή κινητών αξιών 
και της μόχλευσης που ενσωματώνεται σε 
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χρηματοπιστωτικά παράγωγα και, εάν τα 
σχετικά στοιχεία είναι γνωστά, το βαθμό 
στον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία του 
ΟΕΕ έχουν επαναχρησιμοποιηθεί δυνάμει 
του διακανονισμού μόχλευσης.
Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν 
την ταυτότητα των πέντε μεγαλύτερων 
πηγών δανεισμού μετρητών ή κινητών 
αξιών για καθέναν από τους ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, και τα ποσά 
μόχλευσης που λήφθηκαν από κάθε μία 
από αυτές τις οντότητες για καθέναν από 
τους ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή που προτείνεται με την συμβιβαστική πρόταση της σουηδικής προεδρείας 
κρίνεται σκόπιμη. 

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής ενός ΔΟΕΕ έχουν πρόσβαση 
σε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση 
ακάλυπτων πωλήσεων για λογαριασμό 
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ για 
τους σκοπούς προσδιορισμού του βαθμού 
στον οποίο η χρήση ακάλυπτων 
πωλήσεων συμβάλλει στη δημιουργία 
συστημικού κινδύνου στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα ή κινδύνων 
μη ομαλής λειτουργίας των αγορών. Οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής διασφαλίζουν επίσης ότι οι 
συγκεντρωτικές αυτές πληροφορίες σε 
σχέση με όλους τους ΔΟΕΕ που 
επιβλέπουν, τίθενται στη διάθεση άλλων 
αρμόδιων αρχών, της Επιτροπής 
Ρυθμιστικών Αρχών Ευρωπαϊκών 
Κινητών Αξιών (CESR) που θεσπίσθηκε 
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με την απόφαση 2009/77/ΕΚ της 
Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2009 1 
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικού Κινδύνου που ιδρύθηκε με 
τον κανονισμό …/…/ΕΚ με τις 
διαδικασίες του άρθρου 46 για την 
εποπτική συνεργασία.
________________
1 ΕΕ L 25, 29.1.2009, σ. 18.

Αιτιολόγηση

Δεν θεωρείται σκόπιμη η ρύθμιση ακάλυπτων πωλήσεων ξεχωριστά. Σημειώνεται ότι η 
αιτιολογική έκθεση της οδηγίας αναγνωρίζει ότι οι ακάλυπτες πωλήσεις δεν αποτελούν 
αποκλειστικό δικαίωμα του ΔΟΕΕ και ότι η Επιτροπή εξετάζει τις ακάλυπτες πωλήσεις σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο. Επιπλέον σημειώνεται ότι αυτό έχει αναγνωρισθεί από την συμβιβαστική 
πρόταση της σουηδικής προεδρείας, η οποία αντικαθιστά την απαίτηση συλλογής πληροφοριών 
και από την έκθεση Gauzès που αναγνωρίζει στην τροπολογία 13 ότι οι ακάλυπτες πωλήσεις 
πρέπει να πραγματοποιούνται σε ένα εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο. 

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21a

Τήρηση απορρήτου
Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει έναν 
ΔΟΕΕ να γνωστοποιεί στην αρμόδια 
αρχή ότι ορισμένες πληροφορίες που 
παρέχει σύμφωνα με την παρούσα οδηγία 
αποτελούν εμπορικό απόρρητο ή είναι 
εμπιστευτικές πληροφορίες, με την 
επιφύλαξη της δυνατότητας της αρμόδιας 
αρχής να ανταλλάσσει πληροφορίες με 
άλλες αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια για την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων για τον 
περαιτέρω καθορισμό των απαιτήσεων 
γνωστοποίησης σχετικά με τη μόχλευση 
και τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων στις 
αρμόδιες αρχές, καθώς και των 
απαιτήσεων για πληροφόρηση των 
επενδυτών.

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

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση της μόχλευσης στην ΕΕ κατά ενιαίο τρόπο από την Επιτροπή δεν κρίνεται σκόπιμη 
δεδομένου ότι θα ήταν δυσανάλογη και θα αγνούσε την τεράστια ποικιλία των δομών και 
στρατηγικών στον τομέα των ΔΟΕΕ. Θα μπορούσε επίσης να αποδειχθεί φιλοκυκλική σε 
περίπτωση ύφεσης. Αντιθέτως, η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να παραμένει στις αρχές των κρατών 
μελών σε εξατομικευμένη βάση. 

Τροπολογία 74
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση της μόχλευσης στην ΕΕ κατά ενιαίο τρόπο από την Επιτροπή δεν κρίνεται σκόπιμη 
δεδομένου ότι θα ήταν δυσανάλογη και θα αγνούσε την τεράστια ποικιλία των δομών και 
στρατηγικών στον τομέα των ΔΟΕΕ. Θα μπορούσε επίσης να αποδειχθεί φιλοκυκλική σε 
περίπτωση ύφεσης. Αντιθέτως, η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να παραμένει στις αρχές των κρατών 
μελών σε εξατομικευμένη βάση. 

Τροπολογία75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πεδίο εφαρμογής Πεδίο εφαρμογής
1. Το παρόν τμήμα αφορά τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

1. Το παρόν τμήμα αφορά τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

α) ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ ο οποίος, μεμονωμένα 
ή συγκεντρωτικά, αποκτά το 30% ή 
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ενός 

α) ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ ο οποίος, μεμονωμένα 
ή συγκεντρωτικά, αποκτά ελέγχουσα 
επιρροή όταν, λ.χ., αποκτά το 10%, το
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εκδότη τίτλων ή μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, που εδρεύουν 
στην Κοινότητα, κατά περίπτωση,

20%, το 30% ή το 50% ή περισσότερο των 
δικαιωμάτων ψήφου επί ενός εκδότη 
τίτλων ή επί μιας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, που εδρεύουν 
στην Ένωση, κατά περίπτωση,

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

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 
όταν, λ.χ., αποκτούν το 10%, 20%, 30% ή
50% ή περισσότερο των δικαιωμάτων 
ψήφου επί ενός εκδότη τίτλων ή επί μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας, 
κατά περίπτωση.

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

2. Τα άρθρα 26 έως 30 δεν εφαρμόζονται 
σε περίπτωση που ο εν λόγω εκδότης 
τίτλων ή η μη εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο εταιρεία –
συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημένων 
εταιριών – απασχολούν λιγότερα από 50 
άτομα.

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοποίηση της απόκτησης ελέγχουσας 
επιρροής σε μη εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο εταιρείες

Κοινοποίηση της απόκτησης καθοριστικής 
επιρροής σε μη εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο εταιρείες

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

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

Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
το συντομότερο δυνατό και, εν πάση 
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 έχει καλύψει το σχετικό 
κατώτατο όριο.

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

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

α) την κατάσταση που προκύπτει όσον 
αφορά τα δικαιώματα ψήφου,

α) την κατάσταση που προκύπτει όσον 
αφορά τα δικαιώματα ψήφου,

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

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

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

καλύφθηκε ή υπερκαλύφθηκε η ελέγχουσα 
επιρροή.

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27a

Κεφαλαιακή επάρκεια σε εταιρείες 
στόχους

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

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του στοιχείου (α) του άρθρου 15, παράγραφος 1 της δεύτερης οδηγίας του 
Συμβουλίου 77/91/ΕΟΚ της 13ης Δεκεμβρίου 1976 σχετικά με το συντονισμό των 
διασφαλίσεων και οι διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 4, στοιχείο (β) και του άρθρου 1, 
παράγραφος 5 της οδηγίας 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
6ης Σεπτεμβρίου 2006 περί τροποποίησης της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της θα 
μπορούσαν να εμποδίσουν στην αποτροπή της απογύμνωσης αξιών ως αποεπένδυση απλώς και 
μόνο για να εξοφληθεί το χρέος αγοράς ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπουν επαρκές περιθώριο 
κινήσεων για θεμιτές στρατηγικές αναδιαρθρώσεις. 

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που ένας 
ΔΟΕΕ, ενεργώντας μόνος του ή σε 
συνεννόηση με άλλους ΔΟΕΕ, αποκτήσει 
ελέγχουσα επιρροή σε έναν εκδότη τίτλων 
ή μια μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
εταιρεία, ο εν λόγω ΔΟΕΕ κοινοποιεί τις 
πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο στον εκδότη ή στη 
μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
εταιρεία, στους αντίστοιχους μετόχους 
τους και στους εκπροσώπους των 
εργαζομένων ή, όταν δεν υπάρχουν τέτοιοι 
εκπρόσωποι, στους ίδιους τους 
εργαζομένους.
Όσον αφορά τους εκδότες τίτλων, ο 
ΔΟΕΕ θέτει στη διάθεση του 
ενδιαφερόμενου εκδότη τίτλων, των 
μετόχων του και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων του τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 3 
της οδηγίας 2004/25/ΕΚ.

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

Όσον αφορά τους εκδότες τίτλων και τις 
μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
εταιρίες, ο ΔΟΕΕ θέτει στη διάθεσή τους
τα ακόλουθα:

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

α) σχεδιαζόμενες σημαντικές πωλήσεις 
περιουσιακών στοιχείων·

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

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

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

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

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

ε) το σχέδιο ανάπτυξης για τη μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία,
στ) την πολιτική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
ιδίως μεταξύ του ΔΟΕΕ και της μη 
εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας,

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

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

ζα) το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν 
εξουσιοδοτηθεί για την σύναψη νομικά 
δεσμευτικών συμφωνιών σχετικά με τη 
στρατηγική της επιχείρησης και την 
πολιτική απασχόλησης.

1 ΕΕ L 142, 30.4.2004, σ.12.

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον καθορισμό:

2. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια για την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων για τον 
καθορισμό:
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Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η ετήσια έκθεση ΟΕΕ περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες επιπρόσθετες πληροφορίες για 
κάθε εκδότη τίτλων και για κάθε μη 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία 
στον/στην οποίο/-α ο ΔΟΕΕ ασκεί 
ελέγχουσα επιρροή κατά την έννοια του 
άρθρου 28:

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια για την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων για τον 
καθορισμό του λεπτομερούς περιεχομένου 
των πληροφοριών που προβλέπονται στις 
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παραγράφους 1 και 2.

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

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σε περίπτωση που, κατόπιν απόκτησης 
ελέγχουσας επιρροής ή καθοριστικής 
επιρροής σε ένα 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.

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφια 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τα εκτελεστικά μέτρα που 
αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο, οι αρμόδιες 
αρχές δύνανται να επιβάλλουν 
περιορισμούς ή προϋποθέσεις σχετικά με 
την εμπορική προώθηση ΟΕΕ δυνάμει του 
παρόντος άρθρου.

Σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις που αναφέρονται στο τρίτο 
εδάφιο, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
επιβάλλουν περιορισμούς ή προϋποθέσεις 
σχετικά με την εμπορική προώθηση ΟΕΕ 
δυνάμει του παρόντος άρθρου.
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Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον καθορισμό του είδους των 
περιορισμών ή προϋποθέσεων που 
μπορούν να επιβληθούν όσον αφορά την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ δυνάμει του 
δευτέρου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου. 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.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή είναι αρμόδια για την 
έγκριση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για 
τον καθορισμό του είδους των 
περιορισμών ή προϋποθέσεων που 
μπορούν να επιβληθούν όσον αφορά την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ δυνάμει του 
δευτέρου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου.

Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας
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 
Ένωσης.
Σε περίπτωση που ένας ΟΕΕ επιτρέπει 
εξαγορές κατ’ επιλογή των επενδυτών, η 
δυνατότητα αυτή προϋποθέτει ότι ο 
ΔΟΕΕ εδρεύει στην Ένωση 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 δραστηριοποιείται εμπορικά 
ο ΟΕΕ και τις αρμόδιες αρχές της 
εμπλεκόμενης τρίτης χώρας,
β) στον ΔΟΕΕ και την εποπτική αρχή 
του,
γ) στην εποπτική αρχή του ΔΟΕΕ και την 
ΕΑΚΑΑ.
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Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος 4α, που παρέχει στα μεμονωμένα κράτη μέλη να διατηρήσουν τις ιδιαίτερες 
εξαιρέσεις σε ιδιωτικές τοποθετήσεις, έχει ζωτική σημασία για να αποτραπεί σημαντικό πλήγμα 
σε βάρος των συνταξιοδοτικών ταμείων της ΕΕ και άλλων επενδυτών, το οποίο θα προκαλείτο 
στην περίπτωση αυτή, εάν δεν είχαν δυνατότητα πρόσβασης σε κεφάλαια που τελούν υπό 
διαχείριση εκτός ΕΕ. 

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό:

7. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια για την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων για τον 
καθορισμό:

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ που 
εδρεύει σε τρίτη χώρα σε επαγγελματίες 
επενδυτές που εδρεύουν σε κράτος μέλος 
μόνο εάν η τρίτη χώρα έχει υπογράψει 
συμφωνία με το εν λόγω κράτος μέλος 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.

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να προωθήσει 
εμπορικά μετοχές ή μερίδια ενός ΟΕΕ που 
εδρεύει σε τρίτη χώρα σε επαγγελματίες 
επενδυτές που εδρεύουν σε κράτος μέλος 
μόνο εάν η τρίτη χώρα συμπεριλαμβάνεται 
στον κατάλογο δικαιοδοσιών του ΟΟΣΑ 
που έχουν εφαρμόσει ουσιαστικά το 
διεθνώς συμφωνηθέν φορολογικό 
πρότυπο.

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για την χώρα διαμονής ΟΕΕ τρίτης χώρας να έχει συνάψει συμφωνία 
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ανταλλαγής πληροφοριών με κάθε κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο εκείνο το κεφάλαιο θα 
προωθηθεί εμπορικά είναι αδικαιολόγητα επαχθείς και είναι πιθανόν να επιβάλλουν 
σημαντικούς πρακτικούς περιορισμούς στην ικανότητα των κρατών μελών να επιτρέψουν την 
εμπορική προώθηση αυτού του ΟΕΕ εντός της επικράτειάς τους στα πλαίσια των εθνικών 
εξαιρέσεων ιδιωτικών τοποθετήσεων. 

Τροπολογία 88

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον καθορισμό των κριτηρίων για την 
αξιολόγηση της ισοδυναμίας των 
προτύπων και κανόνων αποτίμησης τρίτων 
χωρών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο
1 στοιχείο β).

2. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια για την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων για τον 
καθορισμό των κριτηρίων για την 
αξιολόγηση της ισοδυναμίας των 
προτύπων και κανόνων αποτίμησης τρίτων 
χωρών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο
1 στοιχείο β).

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 στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 3.

Τροπολογία 89

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 2, θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα με τα οποία δηλώνεται 
ότι τα πρότυπα και οι κανόνες αποτίμησης 
της νομοθεσίας μιας τρίτης χώρας είναι 
ισοδύναμα με αυτά που ισχύουν στην 

3. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με το άρθρο 49 της παρούσας οδηγίας, 
είναι αρμόδια για την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων με τις οποίες 
δηλώνεται ότι τα πρότυπα και οι κανόνες 
αποτίμησης της νομοθεσίας μιας τρίτης 
χώρας είναι ισοδύναμα με αυτά που 
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Κοινότητα. ισχύουν στην Ένωση. 

Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. 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 1.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια για την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων 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 1.

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 στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 3.

Τροπολογία 91

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3, 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 είναι 
ισοδύναμα με την παρούσα οδηγία.

4. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με το άρθρο 49 της παρούσας οδηγίας, 
είναι αρμόδια για την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων με τις οποίες 
δηλώνεται ότι οι προληπτικές κανονιστικές 
ρυθμίσεις, η προληπτική εποπτεία και τα 
προληπτικά πρότυπα μιας τρίτης χώρας 
είναι ισοδύναμα με την παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 92

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

ε) η τρίτη χώρα έχει υπογράψει συμφωνία 
με το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλει 
αίτηση για χορήγηση αδείας η οποία είναι 
σύμφωνη με τα πρότυπα που ορίζονται στο 
άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής 
σύμβασης του ΟΟΣΑ και εξασφαλίζει 
αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών 
σε φορολογικά θέματα.

Τροπολογία 93

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
με στόχο τον καθορισμό:

2. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια για την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων με στόχο τον 
καθορισμό:

Τροπολογία 94

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 στην οποία 

διαγράφεται
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παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 3.

Τροπολογία 95

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

3. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η Επιτροπή, σύμφωνα 
με το άρθρο 49 της παρούσας οδηγίας, 
είναι αρμόδια για τη θέσπιση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων με τις οποίες
δηλώνεται ότι:

Τροπολογία 96

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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,

α) η νομοθεσία σχετικά με τις προληπτικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις και τη διαρκή 
εποπτεία των ΔΟΕΕ σε μια τρίτη χώρα 
είναι σε λογικό βαθμό ισοδύναμη με την 
παρούσα οδηγία σε συνάρτηση με τη 
μέγεθος, τον τύπο ή την πολυπλοκότητα 
των ΔΟΕΕ ή ΟΕΕ και εφαρμόζεται
αποτελεσματικά,

Τροπολογία 97

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια για την έγκριση κατ' 
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μέτρα σχετικά με τις διαδικασίες 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών.

εξουσιοδότηση πράξεων σχετικά με τις 
διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον καθορισμό των λεπτομερειών, του 
περιεχομένου και της συχνότητας των 
πληροφοριών που πρέπει να 
ανταλλάσσονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια για την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων για τον 
καθορισμό των λεπτομερειών, του 
περιεχομένου και της συχνότητας των 
πληροφοριών που πρέπει να 
ανταλλάσσονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

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 στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 3.

Τροπολογία 99

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
σχετικά με τις διαδικασίες επιτόπιων 
εξακριβώσεων και ερευνών.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια για την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σχετικά με τις 
διαδικασίες επιτόπιων εξακριβώσεων και 
ερευνών.
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Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 3.

Τροπολογία 100

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτροπή Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών 
που συστάθηκε με την απόφαση 
2001/528/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης 
Ιουνίου 2001, για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών. 

1. Η εξουσία έγκρισης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση κατά την έννοια των 
άρθρων 2 παράγραφος 4, 9 παράγραφος 
2, 10 παράγραφος 3, 11 παράγραφος 5, 12 
παράγραφος 3, 13, 16 παράγραφος 4, 18 
παράγραφος 4, 19 παράγραφος 4, 20 
παράγραφος 3, 21 παράγραφος 4, 24 
παράγραφος 2, 25 παράγραφος 3, 28 
παράγραφος 2, 29 παράγραφος 4, 31 
παράγραφος 3, 33 παράγραφος 7, 37 
παράγραφος 2, 37 παράγραφος 3, 38 
παράγραφος 3, 38 παράγραφος 4, 39 
παράγραφος 2, 39 παράγραφος 3, 45 
παράγραφος 5, 46 παράγραφος 3, 47 
παράγραφος 4 και 53 ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 
του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή, τηρουμένων των διατάξεων 
του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

2. Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για τρία έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας και επεκτείνεται για 
χρονικές περιόδους διάρκειας τριών 
ετών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής 
που υποβάλλει τουλάχιστον ένα μήνα πριν 
τη λήξη της ανάθεσης εξουσίας, εκτός 
εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διατυπώσει αντίρρηση εντός 
τριών μηνών από την υποβολή του 
αιτήματος. 
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Η προθεσμία του άρθρου 5 παράγραφος 6 
της οδηγίας 1999/468/ΕΚ ορίζεται στους 
τρεις μήνες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να ανακαλέσουν την 
ανάθεση εξουσία ανά πάσα στιγμή.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και του 
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης.

3. Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.
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Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, 
Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana
Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz
Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva
Lichtenberger, József Szájer

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Kay Swinburne


