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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 

πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 

πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 

σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 

του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 

έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 

υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών. 

 

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 

το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 

τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 

τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 

υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 

ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 

χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 

σημαίνονται ως εξής: [...]. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

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

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ .......................................... 15 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ........................................................................................................................... 19 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς 

συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά 

με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη 

στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 

(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2011)0746), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 

πρόταση από την Επιτροπή (C7–0419/2011), 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 2ας Απριλίου 20121, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

23ης Μαΐου 20122, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 

τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0220/2012), 

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

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια. 

Τροπολογία  1 

                                                 
1 ΕΕ C 167, 13.6.2012, σ. 2. 
2 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Μια συνέπεια της οικονομικής κρίσης 

είναι ότι οι επενδυτές, 

συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ και 

των ΟΕΕ, στηρίζονται υπέρμετρα στις 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 

προκειμένου να πργματοποιήσουν τις 

επενδύσεις τους σε χρεωστικούς τίτλους, 

χωρίς απαραίτητα να διενεργούν οι ίδιοι 

αξιολογήσεις όσον αφορά την αξιοπιστία 

των εκδοτών των εν λόγω χρεωστικών 

τίτλων. Προκειμένου να βελτιωθεί η 

ποιότητα των επενδύσεων τις οποίες 

πραγματοποιούν οι ΟΣΕΚΑ και οι ΟΕΕ 

και, συνεπώς, να προστατεύονται οι 

επενδυτές που επενδύουν στους εν λόγω 

φορείς, είναι σκόπιμο να απαιτείται από τα 

πρόσωπα που διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ και 

ΟΕΕ να αποφεύγουν να στηρίζονται 

αποκλειστικά και αυτομάτως σε 

εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής 

ικανότητας, όταν αξιολογούν τον κίνδυνο 

που ενέχουν οι επενδύσεις που 

πραγματοποιούνται από τους ΟΣΕΚΑ και 

τους ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται. 

Συνεπώς, η γενική αρχή της αποφυγής της 

υπέρμετρης στήριξης σε εξωτερικές 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας θα 

πρέπει να ενσωματωθεί στις διαδικασίες 

και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων 

των διαχειριστών των ΟΣΕΚΑ και των 

ΟΕΕ και να προσαρμοστεί στις 

ιδιομορφίες τους. 

(2) Μια συνέπεια της οικονομικής κρίσης 

είναι ότι οι επενδυτές, 

συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ και 

των ΟΕΕ, στηρίζονται υπέρμετρα στις 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 

προκειμένου να πργματοποιήσουν τις 

επενδύσεις τους σε χρεωστικούς τίτλους, 

χωρίς απαραίτητα να διενεργούν οι ίδιοι 

αξιολογήσεις όσον αφορά την αξιοπιστία 

των εκδοτών των εν λόγω χρεωστικών 

τίτλων. Προκειμένου να βελτιωθεί η 

ποιότητα των επενδύσεων τις οποίες 

πραγματοποιούν οι ΟΣΕΚΑ και οι ΟΕΕ 

και, συνεπώς, να προστατεύονται οι 

επενδυτές που επενδύουν στους εν λόγω 

φορείς, είναι σκόπιμο να απαιτείται από τα 

πρόσωπα που διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ και 

ΟΕΕ να αποφεύγουν να στηρίζονται 

αποκλειστικά και αυτομάτως σε 

εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής 

ικανότητας ή να κάνουν υπερβολική 

χρήση αυτών των αξιολογήσεων, όταν 

αξιολογούν τον κίνδυνο που ενέχουν οι 

επενδύσεις που πραγματοποιούνται από 

τους ΟΣΕΚΑ και τους ΟΕΕ τους οποίους 

διαχειρίζονται. Συνεπώς, η γενική αρχή της 

αποφυγής της υπέρμετρης στήριξης σε 

εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής 

ικανότητας θα πρέπει να ενσωματωθεί στις 

διαδικασίες και τα συστήματα διαχείρισης 

κινδύνων των διαχειριστών των ΟΣΕΚΑ 

και των ΟΕΕ και να προσαρμοστεί στις 

ιδιομορφίες τους. Μεσοπρόθεσμα, θα 

πρέπει να αξιολογηθεί η ανάληψη 

περαιτέρω πρωτοβουλιών με στόχο την 

εξαίρεση των αξιολογήσεων 

πιστοληπτικής ικανότητας από τις 

χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις. 

 

Τροπολογία  2 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Για την περαιτέρω εξειδίκευση της 

γενικής αρχής περί υπέρμετρης στήριξης 

που θα πρέπει να ενσωματωθεί στις 

οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ, θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ιδίως ότι οι διαχειριστές των 

ΟΣΕΚΑ και των ΟΕΕ θα εμποδίζονται 

ουσιαστικά να στηρίζονται υπέρμετρα σε 

εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής 

ικανότητας κατά την αξιολόγηση της 

αξιοπιστίας των στοιχείων ενεργητικού 

που κατέχουν οι ΟΣΕΚΑ ή οι ΟΕΕ. Ως 

προς αυτό, κρίνεται σκόπιμο να 

τροποποιηθούν οι εξουσίες της Επιτροπής 

στις εν λόγω οδηγίες βάσει των οποίων η 

Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σχετικές με τις γενικές διατάξεις 

που αφορούν τις διαδικασίες και τα 

συστήματα διαχείρισης κινδύνων που 

χρησιμοποιούν οι διακειριστές των 

ΟΣΕΚΑ και των ΟΕΕ. Είναι ιδιαιτέρως 

σημαντικό να προβαίνει η Επιτροπή σε 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 

διάρκεια των προπαρασκευαστικών 

εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των 

διαβουλεύσεων σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων. 

(3) Για την περαιτέρω εξειδίκευση της 

γενικής αρχής περί υπέρμετρης στήριξης 

που θα πρέπει να ενσωματωθεί στις 

οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ, θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ιδίως ότι οι διαχειριστές των 

ΟΣΕΚΑ και των ΟΕΕ θα εμποδίζονται 

ουσιαστικά να στηρίζονται υπέρμετρα σε 

εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής 

ικανότητας κατά την αξιολόγηση της 

αξιοπιστίας των στοιχείων ενεργητικού 

που κατέχουν οι ΟΣΕΚΑ ή οι ΟΕΕ. Ως 

προς αυτό, κρίνεται σκόπιμο να 

τροποποιηθούν οι εξουσίες της Επιτροπής 

στις εν λόγω οδηγίες βάσει των οποίων η 

Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σχετικές με τις γενικές διατάξεις 

που αφορούν τις διαδικασίες και τα 

συστήματα διαχείρισης κινδύνων που 

χρησιμοποιούν οι διακειριστές των 

ΟΣΕΚΑ και των ΟΕΕ. Είναι ιδιαιτέρως 

σημαντικό να προβαίνει η Επιτροπή σε 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 

διάρκεια των προπαρασκευαστικών 

εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των 

διαβουλεύσεων σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, και να δημοσιοποιεί τα 

αποτελέσματά τους. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας 

οδηγίας, δηλαδή η συμβολή στη μείωση 

της υπέρμετρης στήριξης των ΟΣΕΚΑ και 

(5) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας 

οδηγίας, δηλαδή η συμβολή στη μείωση 

της υπέρμετρης στήριξης των ΟΣΕΚΑ και 
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των ΟΕΕ σε εξωτερικές αξιολογήσεις 

πιστοληπτικής ικανότητας κατά την 

πραγματοποίηση των επενδύσεών τους, 

είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς σε 

επίπεδο κρατών μελών και δύναται 

συνεπώς, λόγω της πανενωσιακής δομής 

και επίπτωσης των δραστηριοτήτων των 

ΟΣΕΚΑ, των ΟΕΕ και των οργανισμών 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής 

ικανότητας, να επιτευχθεί καλύτερα στο 

επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 

λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, που διατυπώνεται στο 

άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο εν 

λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη των στόχων αυτών. 

των ΟΕΕ σε εξωτερικές αξιολογήσεις 

πιστοληπτικής ικανότητας κατά την 

πραγματοποίηση των επενδύσεών τους, 

είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς σε 

επίπεδο κρατών μελών μέσω 

συντονισμένης δράσης και δύναται 

συνεπώς, λόγω της πανενωσιακής δομής 

και επίπτωσης των δραστηριοτήτων των 

ΟΣΕΚΑ, των ΟΕΕ και των οργανισμών 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής 

ικανότητας, να επιτευχθεί καλύτερα στο 

επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 

λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, που διατυπώνεται στο 

άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο εν 

λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη των στόχων αυτών. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο -1 (νέο) 

Οδηγία 2003/41/ΕΚ 

Άρθρο 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο -1 

 Τροποποιήσεις της οδηγίας 2003/41/ΕΚ1 

 Στο άρθρο 18 της οδηγίας 2003/41/EΚ  

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 «1α. Τα ιδρύματα δεν περιλαμβάνουν 

επενδυτικούς κανόνες που θα κατέληγαν 

στην αυτόματη πώληση περιουσιακών 

στοιχείων σε περίπτωση υποβάθμισης 

της πιστοληπτικής ικανότητάς τους από 

εξωτερικό οργανισμό αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας.» 

 ______________ 

 1 Οδηγία 2003/41/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης 

Ιουνίου 2003 για τις δραστηριότητες και 
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την εποπτεία των ιδρυμάτων που 

προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 

συνταξιοδοτικών παροχών (ΕΕ L 235, 

23.9.2003, σ. 3). 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο - 1 α (νέο) – σημείο 1  

Οδηγία 2004/109/ΕΚ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχεία ιστ α έως ιστ δ (νέα) και άρθρο 18 α  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο -1α 

 Τροποποιήσεις της οδηγίας 2004/109/ΕΚ1 

 Η οδηγία 2004/109/ΕΚ τροποποιείται ως 

εξής: 

 1. Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, 

προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:  

 «ιστ α) «χρηματοπιστωτικό μέσο»: το 

μέσο που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι 

Τμήμα Γ της οδηγίας 2004/39/EΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για 

τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων· 

 ιστ β) «τιτλοποίηση»: η τιτλοποίηση κατά 

την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 36 

της οδηγίας 2006/48/EΚ· 

 ιστ γ) «δομημένο χρηματοπιστωτικό 

μέσο»: το χρηματοπιστωτικό μέσο ή άλλα 

περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν 

από τιτλοποίηση· 

 ιστ δ) «μεταβιβάζουσα οντότητα»: η 

μεταβιβάζουσα οντότητα κατά την έννοια 

του άρθρου 4 παράγραφος 41 της οδηγίας 

2006/48/EΚ· 

 ιστ ε) «ανάδοχος»: ο ανάδοχος κατά την 

έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 42 της 

οδηγίας 2006/48/EΚ·» 

 2. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

 «Άρθρο 18α 
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 Πρόσθετες απαιτήσεις ενημέρωσης από 

εκδότες των οποίων τα δομημένα 

χρηματοπιστωτικά μέσα εισάγονται για 

διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 

 1. Ο εκδότης εξασφαλίζει ότι είτε η 

μεταβιβάζουσα οντότητα είτε ο ανάδοχος 

ενός δομημένου χρηματοπιστωτικού 

μέσου που είναι εγκατεστημένος στην 

Ένωση δημοσιοποιεί, σύμφωνα με την 

παράγραφο 4, πληροφορίες σχετικά με 

την πιστωτική ποιότητα και την απόδοση 

των επιμέρους υποκείμενων 

περιουσιακών στοιχείων του εν λόγω 

δομημένου χρηματοπιστωτικού μέσου, τη 

δομή της πράξης τιτλοποίησης, τις 

ταμειακές ροές και κάθε ασφάλεια που 

υποστηρίζει ένα άνοιγμα τιτλοποίησης, 

καθώς και κάθε πληροφορία που είναι 

απαραίτητη για τη διεξαγωγή 

ολοκληρωμένων και καλά ενημερωμένων 

προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων 

για τις ταμειακές ροές και τις τιμές 

ασφάλειας που υποστηρίζουν τα 

υποκείμενα ανοίγματα. 

 2. Η υποχρέωση κοινοποίησης 

πληροφοριών σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 δεν επεκτείνεται στην 

παροχή εκείνων των πληροφοριών που θα 

παραβίαζαν νομοθετικές διατάξεις που 

διέπουν την προστασία της 

εμπιστευτικότητας των πηγών 

πληροφοριών ή της επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων. 

 3. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να 

διευκρινίσει: 

 α) τις πληροφορίες που πρέπει να 

δημοσιοποιούν τα πρόσωπα που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1· 

 β) τη συχνότητα με την οποία πρέπει να 

επικαιροποιούνται οι εν λόγω 

πληροφορίες· 

 γ) το πρότυπο μέσω του οποίου θα 

κοινοποιούνται οι πληροφορίες. 
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 Η ΕΑΚΑΑ θα υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 

Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2013. 

 Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 

στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο 

σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 

στα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 

 4. Η ΕΑΚΑΑ δημιουργεί μια ιστοσελίδα 

για τη δημοσίευση των πληροφοριών 

σχετικά με τα δομημένα 

χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με 

την παράγραφο 1.» 

 _____________ 

 1 Οδηγία 2004/109/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Δεκεμβρίου 2004, για την 

εναρμόνιση των προϋποθέσεων 

διαφάνειας αναφορικά με την 

πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των 

οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί 

προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 

αγορά και για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2001/34/ΕK (ΕΕ L 390, 

31.12.2004, σ. 38). 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2009/65/ΕΚ 

Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η εταιρεία διαχείρισης ή επενδύσεων 

χρησιμοποιεί μια διαδικασία διαχείρισης 

των κινδύνων που της επιτρέπει να ελέγχει 

και να μετρά ανά πάσα στιγμή τον κίνδυνο 

των θέσεών της και τη συμβολή τους στο 

γενικότερο προφίλ κινδύνου του 

χαρτοφυλακίου. Ειδικότερα, δεν 

στηρίζεται αποκλειστικά ή μηχανιστικά σε 

Η εταιρεία διαχείρισης ή επενδύσεων 

χρησιμοποιεί μια διαδικασία διαχείρισης 

των κινδύνων που της επιτρέπει να ελέγχει 

και να μετρά ανά πάσα στιγμή τον κίνδυνο 

των θέσεών της και τη συμβολή τους στο 

γενικότερο προφίλ κινδύνου του 

χαρτοφυλακίου. Ειδικότερα, δεν 

στηρίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικές 



 

PE480.851v02-00 12/19 RR\907409EL.doc 

EL 

εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής 

ικανότητας προκειμένου να εκτιμήσει την 

αξιοπιστία των στοιχείων ενεργητικού ενός 

ΟΣΕΚΑ. 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 

προκειμένου να εκτιμήσει την αξιοπιστία 

των στοιχείων ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο) 

Οδηγία 2009/65/ΕΚ 

Άρθρο 51 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 «3α. Ένας ΟΣΕΚΑ δεν περιλαμβάνει 

στους κανόνες του οποιονδήποτε κανόνα 

θα κατέληγε στην αυτόματη πώληση των 

περιουσιακών στοιχείων του σε 

περίπτωση υποβάθμισης της 

πιστοληπτικής ικανότητάς του από 

εξωτερικό οργανισμό αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας.» 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σημείο 2 α  (νέο) 

Οδηγία 2009/65/ΕΚ 

Άρθρο 82 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α) Μετά το άρθρο 82 προστίθεται το 

ακόλουθο άρθρο: 

 «Άρθρο 82α 

 Χρήση εξωτερικών αξιολογήσεων 

 Οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες 

διαχείρισης και οι ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις δεν υποδεικνύουν στους 

πελάτες τους να περιλαμβάνουν μνεία της 

δυνατότητας προσφυγής σε αξιολογήσεις 

σε συνήθεις συμφωνίες επενδύσεων, 
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κανόνες οργανισμών επενδύσεων ή 

συμβάσεις ασφάλισης." 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 2 – σημείο 1 

Οδηγία 2011/61/EΕ 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι ΔΟΕΕ εφαρμόζουν επαρκή συστήματα 

διαχείρισης κινδύνων για την κατάλληλη 

αναγνώριση, μέτρηση, διαχείριση και 

παρακολούθηση όλων των κινδύνων οι 

οποίοι είναι σημαντικοί για κάθε 

επενδυτική στρατηγική ΟΕΕ και στους 

οποίους είναι εκτεθειμένος ή μπορεί να 

εκτεθεί κάθε ΟΕΕ. Ειδικότερα, οι ΔΟΕΕ 

δεν στηρίζονται αποκλειστικά ή 

μηχανιστικά σε εξωτερικές αξιολογήσεις 

πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου να 

εκτιμήσουν την αξιοπιστία των στοιχείων 

ενεργητικού ενός ΟΕΕ.. 

Οι ΔΟΕΕ εφαρμόζουν επαρκή συστήματα 

διαχείρισης κινδύνων για την κατάλληλη 

αναγνώριση, μέτρηση, διαχείριση και 

παρακολούθηση όλων των κινδύνων οι 

οποίοι είναι σημαντικοί για κάθε 

επενδυτική στρατηγική ΟΕΕ και στους 

οποίους είναι εκτεθειμένος ή μπορεί να 

εκτεθεί κάθε ΟΕΕ. Ειδικότερα, οι ΔΟΕΕ 

δεν στηρίζονται αποκλειστικά σε 

εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής 

ικανότητας προκειμένου να εκτιμήσουν 

την αξιοπιστία των στοιχείων ενεργητικού 

ενός ΟΕΕ. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο) 

Οδηγία 2011/61/EΕ 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 «3α. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι δεν 

απαιτείται αυτόματα από τον ΟΕΕ να 

πωλεί κάποιο περιουσιακό στοιχείο του 

σε περίπτωση υποβάθμισης της 

πιστοληπτικής ικανότητάς του από 

εξωτερικό οργανισμό αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας.» 
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Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 2 – σημείο 2 α  (νέο) 

Οδηγία 2011/61/EΕ 

Άρθρο 23 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α) Μετά το άρθρο 23 προστίθεται το 

ακόλουθο άρθρο: 

 «Άρθρο 23α 

 Χρήση των εξωτερικών αξιολογήσεων 

 Οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες 

διαχείρισης και οι ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις δεν υποδεικνύουν στους 

πελάτες τους να περιλαμβάνουν μνεία της 

δυνατότητας προσφυγής σε αξιολογήσεις 

σε συνήθεις συμφωνίες επενδύσεων, 

κανόνες οργανισμών επενδύσεων ή 

συμβάσεις ασφάλισης.» 
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27.4.2012 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών 

και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε 

κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές 

οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 

(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Sebastian Valentin Bodu 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκτιμά ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 

(ΟΑΠΙ) παρέχουν μελλοντοστρεφείς γνώμες και έρευνα σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο 

και επιτελούν χρήσιμο ρόλο στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς προσφέρουν ένα σημείο 

αναφοράς που είναι εύκολα κατανοητό από τους συμμετέχοντες στην αγορά, όπως οι 

επενδυτές σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και σε 

οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ). 

Εντούτοις, οι ΟΣΕΚΑ και οι ΟΕΕ πρέπει και οι ίδιοι να αξιολογούν τις γνώμες που 

εκδίδονται από τους ΟΑΠΙ και να διαμορφώνουν δική τους πιστωτική άποψη, αποφασίζοντας 

κατά πόσον θα συμφωνήσουν ή θα διαφωνήσουν με τις γνώμες των ΟΑΠΙ. Από την άποψη 

αυτή οι πιστωτικές αξιολογήσεις είναι σημαντικές για τις αγορές, έχοντας αποδειχθεί 

πολύτιμες εκτιμήσεις της πιστωτικής αγοράς. Δεν θα πρέπει όμως να γίνονται αντιληπτές ως 

οι μοναδικοί ρυθμιστές του πιστωτικού κινδύνου. 

Οι πιστωτικές αξιολογήσεις είναι απλώς γνώμες για τον σχετικό μελλοντικό πιστωτικό 

κίνδυνο των οντοτήτων, των πιστοδοτήσεων και των τίτλων χρέους ή οιονεί χρέους και 

αποτελούν χρήσιμο τρόπο μέτρησης της μελλοντικής φερεγγυότητας. Δεν μετρούν κανέναν 

άλλο κίνδυνο και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από μόνες τους ως υποκατάστατο για 

την εκτίμηση άλλων χαρακτηριστικών των τίτλων στους οποίους επενδύουν οι ΟΣΕΚΑ και οι 

ΟΕΕ, όπως ο κίνδυνος ρευστότητας, η μεταβλητότητα των τιμών ή η εμπορευσιμότητα.  

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί περαιτέρω ότι η επίσημη αναγνώριση και χρησιμοποίηση 
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των πιστωτικών αξιολογήσεων είναι δυνατόν να προκαλέσει στρεβλώσεις στη δραστηριότητα 

των ΟΑΠΙ. Η διαδεδομένη ενσωμάτωση των αξιολογήσεων αυτών σε νομοθετικές πράξεις, 

όπως οι οδηγίες για τους ΟΣΕΚΑ και τους ΟΕΕ, μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιούνται οι αξιολογήσεις από ρυθμιζόμενες οντότητες, τις βάσεις πάνω στις οποίες 

οι διαχειριστές αυτών των οντοτήτων επιλέγουν ΟΑΠΙ και τους τρόπους με τους οποίους οι 

ΟΑΠΙ ανταγωνίζονται μεταξύ τους. 

Η άμεση ενσωμάτωση των πιστωτικών αξιολογήσεων και μόνον αυτών στο καθεστώς 

εποπτείας των ΟΣΕΚΑ και των ΟΕΕ δημιουργεί στους συμμετέχοντες στην αγορά κίνητρα 

να δίνουν υπερβολική έμφαση στις γνώμες των ΟΑΠΙ αντί να πραγματοποιούν δική τους 

πιστωτική ανάλυση. Κατόπιν των ανωτέρω, ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει την 

παρούσα νομοθετική πρόταση που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής, ως αρμόδια επί της ουσίας; να ενσωματώσει στην έκθεσή της την ακόλουθη 

τροπολογία: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Μια συνέπεια της οικονομικής κρίσης 

είναι ότι οι επενδυτές, 

συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ και 

των ΟΕΕ, στηρίζονται υπέρμετρα στις 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 

προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις 

επενδύσεις τους σε χρεωστικούς τίτλους, 

χωρίς απαραίτητα να διενεργούν οι ίδιοι 

αξιολογήσεις όσον αφορά την αξιοπιστία 

των εκδοτών των εν λόγω χρεωστικών 

τίτλων. Προκειμένου να βελτιωθεί η 

ποιότητα των επενδύσεων τις οποίες 

πραγματοποιούν οι ΟΣΕΚΑ και οι ΟΕΕ 

και, συνεπώς, να προστατεύονται οι 

επενδυτές που επενδύουν στους εν λόγω 

φορείς, είναι σκόπιμο να απαιτείται από τα 

πρόσωπα που διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ και 

ΟΕΕ να αποφεύγουν να στηρίζονται 

αποκλειστικά και αυτομάτως σε 

εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής 

(2) Μια συνέπεια της οικονομικής κρίσης 

είναι ότι οι επενδυτές, 

συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ και 

των ΟΕΕ, στηρίζονται υπέρμετρα στις 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 

προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις 

επενδύσεις τους σε χρεωστικούς τίτλους, 

χωρίς απαραίτητα να διενεργούν οι ίδιοι 

αξιολογήσεις όσον αφορά την αξιοπιστία 

των εκδοτών των εν λόγω χρεωστικών 

τίτλων. Προκειμένου να βελτιωθεί η 

ποιότητα των επενδύσεων τις οποίες 

πραγματοποιούν οι ΟΣΕΚΑ και οι ΟΕΕ 

και, συνεπώς, να προστατεύονται οι 

επενδυτές που επενδύουν στους εν λόγω 

φορείς, είναι σκόπιμο να απαιτείται από τα 

πρόσωπα που διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ και 

ΟΕΕ να αποφεύγουν να στηρίζονται 

αποκλειστικά και αυτομάτως σε 

εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής 
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ικανότητας, όταν αξιολογούν τον κίνδυνο 

που ενέχουν οι επενδύσεις που 

πραγματοποιούνται από τους ΟΣΕΚΑ και 

τους ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται. 

Συνεπώς, η γενική αρχή της αποφυγής της 

υπέρμετρης στήριξης σε εξωτερικές 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας θα 

πρέπει να ενσωματωθεί στις διαδικασίες 

και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων 

των διαχειριστών των ΟΣΕΚΑ και των 

ΟΕΕ και να προσαρμοστεί στις 

ιδιομορφίες τους. 

ικανότητας, όταν αξιολογούν τον κίνδυνο 

που ενέχουν οι επενδύσεις που 

πραγματοποιούνται από τους ΟΣΕΚΑ και 

τους ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται. 

Συνεπώς, θα πρέπει οι διαδικασίες και τα 

συστήματα εσωτερικής διαχείρισης 

κινδύνων των διαχειριστών των ΟΣΕΚΑ 

και των ΟΕΕ να βελτιωθούν περαιτέρω 

και να τηρείται η γενική αρχή της 

αποφυγής της υπέρμετρης στήριξης σε 

εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής 

ικανότητας. 
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