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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής για  

--------------------------------------------------------- 

Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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) όσον αφορά τις λειτουργίες 

θεµατοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,  

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 53 

παράγραφος 1, 

                                                 
*  Τροπολογίες: το νέο ή τροποποιηµένο κείµενο σηµειώνεται µε έντονους πλάγιους 

χαρακτήρες· η διαγραφή κειµένου σηµειώνεται µε το σύµβολο ▌. 
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Έχοντας υπόψη  την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας1, 

▌ 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία2, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1 θα πρέπει 

να τροποποιηθεί προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στην αγορά και η πείρα 

των φορέων της αγοράς και των εποπτικών αρχών που έχει αποκοµιστεί ως τώρα, 

ειδικότερα µε σκοπό την εξάλειψη των αποκλίσεων µεταξύ των εθνικών διατάξεων 

όσον αφορά τα καθήκοντα και την ευθύνη των θεµατοφυλάκων, την πολιτική αποδοχών 

και τις κυρώσεις.  

(2) Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ενδεχόµενες αρνητικές συνέπειες των 

κακοσχεδιασµένων δοµών αποδοχών στη χρηστή διαχείριση των κινδύνων και στον 

έλεγχο της ριψοκίνδυνης συµπεριφοράς των ατόµων, θα πρέπει να θεσπιστεί ρητή 

υποχρέωση των εταιρειών διαχείρισης οργανισµών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές 

αξίες (ΟΣΕΚΑ) να καταρτίζουν και να διατηρούν, για τις κατηγορίες του προσωπικού 

τους των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στο 

προφίλ κινδύνου των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται, πολιτικές και πρακτικές αποδοχών 

που είναι συµβατές µε τη χρηστή και αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνου. Στις εν 

λόγω κατηγορίες προσωπικού θα πρέπει να περιλαµβάνονται όλοι οι υπάλληλοι και όλο 

το λοιπό προσωπικό σε επίπεδο εταιρείας ή τµήµατος µε αποφασιστικές 

αρµοδιότητες, οι διαχειριστές κεφαλαίων και τα πρόσωπα που λαµβάνουν αποφάσεις 

για επενδύσεις σε κεφαλαιουχικά αγαθά, τα πρόσωπα που µπορούν να επηρεάζουν 

τους υπαλλήλους αυτούς ή το λοιπό προσωπικό, στα οποία περιλαµβάνονται 

σύµβουλοι επενδύσεων και αναλυτές, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και 

οποιοσδήποτε υπάλληλος του οποίου οι συνολικές αµοιβές τον τοποθετούν στην ίδια 

                                                 
1  ΕΕ C 96 της 4.4.2013, σ. 18. 
2  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... 
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κατηγορία αποδοχών µε τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα στελέχη που έχουν 

αποφασιστικές αρµοδιότητες. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει επίσης να εφαρµόζονται και 

σε εταιρείες επενδύσεων ΟΣΕΚΑ που δεν ορίζουν εταιρεία διαχείρισης. 

(3) Οι αρχές που διέπουν τις πολιτικές αποδοχών θα πρέπει να αναγνωρίζουν ότι οι 

εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόζουν τις εν λόγω 

πολιτικές µε διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα µε το µέγεθός τους και το µέγεθος των 

ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται, την εσωτερική τους οργάνωση και τη φύση, την κλίµακα 

και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Ωστόσο, οι εταιρείες διαχείρισης 

ΟΣΕΚΑ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να µεριµνούν για την ταυτόχρονη εφαρµογή 

όλων των εν λόγω αρχών. 

(4) Οι αρχές όσον αφορά τις ορθές πολιτικές αποδοχών που προβλέπονται στην παρούσα 

οδηγία θα πρέπει να συνάδουν µε τις αρχές που καθορίζονται στη σύσταση 

2009/384/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2009, σχετικά µε τις πολιτικές 

αποδοχών στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών1, και να συµπληρώνονται 

από τις αρχές αυτές και από το έργο του Συµβουλίου Χρηµατοπιστωτικής 

Σταθερότητας και τις δεσµεύσεις της G-20 για µετριασµό του κινδύνου στον τοµέα 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 

(4α) Εγγυηµένες µεταβλητές αποδοχές θα πρέπει να χορηγούνται κατ’ εξαίρεση, επειδή 

δεν είναι συµβατές µε µια χρηστή διαχείριση κινδύνου ή µε την αρχή της σύνδεσης 

των αποδοχών µε τις επιδόσεις και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να αποτελούν τµήµα 

των µελλοντικών σχέδιων αποζηµίωσης. 

(4β) Οι αποδοχές που καταβάλλονται από το κεφάλαιο στις εταιρείες διαχείρισης θα 

πρέπει, όπως και οι αποδοχές που καταβάλλονται από τις εταιρείες διαχείρισης στο 

προσωπικό τους, να είναι συµβατές µε µια χρηστή και αποτελεσµατική διαχείριση 

κινδύνου καθώς και µε τα συµφέροντα των επενδυτών.  

(4γ) Εκτός από τις κατ’ αναλογία αποδοχές, θα πρέπει να µπορούν να χρεώνονται στο 

κεφάλαιο από την εταιρεία διαχείρισης τα έξοδα και οι δαπάνες που συνδέονται 

άµεσα µε τη διατήρηση και την προστασία των επενδύσεων, όπως αυτά που αφορούν 

τις νοµικές διαδικασίες, την προστασία ή την εφαρµογή των δικαιωµάτων του 

                                                                                                                                                           
1  ΕΕ L 302, 17.11.2009, σ. 32.  
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µεριδιούχου, ή την ανάκτηση ή αποζηµίωση σε περίπτωση απωλεσθέντων στοιχείων 

ενεργητικού. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί ποια είναι τα κοινά έξοδα και 

δαπάνες που σχετίζονται µε προϊόντα στα κράτη µέλη, τα οποία αφορούν επενδυτικά 

προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές. Η Επιτροπή θα πρέπει να πραγµατοποιήσει 

διαβούλευση µε τον σχετικό κλάδο και να διεξαγάγει εκτίµηση επιπτώσεων και θα 

πρέπει να υποβάλει νοµοθετική πρόταση σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη 

περαιτέρω εναρµόνισης. 

(5) Προκειµένου να προωθηθεί εποπτική σύγκλιση στην εκτίµηση των πολιτικών και των 

πρακτικών σχετικά µε τις αποδοχές, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 

(ΕΑΚΑΑ), που ιδρύθηκε µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου2, θα πρέπει να εξασφαλίσει την ύπαρξη 

κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις χρηστές πολιτικές αποδοχών στον τοµέα της 

διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), που 

ιδρύθηκε µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου3, θα πρέπει να συµβάλει στην εκπόνηση των εν λόγω κατευθυντήριων 

γραµµών. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές θα πρέπει ιδίως να παρέχουν 

περαιτέρω οδηγίες για τη µερική ακύρωση των αρχών που διέπουν τις αποδοχές και 

µπορούν να συµβιβαστούν µε το προφίλ κινδύνου, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και 

τη στρατηγική της εταιρείας διαχείρισης και του ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται. Οι 

κατευθυντήριες γραµµές της ΕΑΚΑΑ σχετικά µε τις πολιτικές αποδοχών θα πρέπει, 

κατά περίπτωση, να ευθυγραµµίζονται στο µέτρο του δυνατού µε τις αντίστοιχες 

πολιτικές για τα κεφάλαια που ρυθµίζονται σύµφωνα µε την οδηγία 2011/61/EE του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά µε 

τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων4. Επιπλέον, η ΕΑΚΑΑ θα 

πρέπει να ελέγχει την κατάλληλη εφαρµογή των εν λόγω κατευθυντηρίων γραµµών 

από τις αρµόδιες εθνικές αρχές. Οι παραλήψεις θα πρέπει να αντιµετωπίζονται 

αµέσως µε τη λήψη εποπτικών µέτρων προκειµένου να διασφαλίζονται σε ολόκληρη 

την εσωτερική αγορά ισότιµοι όροι ανταγωνισµού. 

                                                                                                                                                           
1  ΕΕ L 120, 15.5.2009, σ. 22. 
2  ΕΕ L 331, 15.12.2010, σ. 84. 
3  ΕΕ L 331, 15.12.2010, σ. 12. 
4  EE L 174, 1.7.2011, σ. 1. 
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(6) Οι διατάξεις που αφορούν τις αποδοχές δεν θα πρέπει να θίγουν την πλήρη άσκηση των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων που διασφαλίζονται από τις Συνθήκες, τις γενικές αρχές του 

εθνικού δικαίου περί συµβάσεων και εργατικού δικαίου, την εφαρµοστέα νοµοθεσία για 

τα δικαιώµατα και τη συµµετοχή των µετόχων και τις γενικές αρµοδιότητες των 

διοικητικών και εποπτικών οργάνων του οικείου ιδρύµατος, καθώς και το δικαίωµα, 

οσάκις συντρέχει τέτοια περίπτωση, των κοινωνικών εταίρων να συνάπτουν και να 

επιβάλλουν τις συλλογικές συµβάσεις, σύµφωνα µε τα εθνικά δίκαια και παραδόσεις. 

(7) Προκειµένου να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος βαθµός εναρµόνισης των σχετικών 

ρυθµιστικών απαιτήσεων στα διάφορα κράτη µέλη, θα πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετοι 

κανόνες που θα καθορίζουν τις εργασίες και τα καθήκοντα των θεµατοφυλάκων, θα 

καθορίζουν τις νοµικές οντότητες που θα µπορούν να ορίζονται ως θεµατοφύλακες και 

θα αποσαφηνίζουν την ευθύνη των θεµατοφυλάκων σε περιπτώσεις απώλειας στοιχείων 

ενεργητικού ΟΣΕΚΑ που τελούν υπό θεµατοφυλακή ή σε περίπτωση κακής εκτέλεσης 

των καθηκόντων επίβλεψης που αναλαµβάνουν οι θεµατοφύλακες. Η εν λόγω κακή 

εκτέλεση µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια στοιχείων ενεργητικού, αλλά και 

απώλεια της αξίας τους εάν, για παράδειγµα, ένας θεµατοφύλακας ανέχεται την 

πραγµατοποίηση επενδύσεων που δεν συνάδουν µε τους κανόνες του αµοιβαίου 

κεφαλαίου, εκθέτοντας τον επενδυτή σε απρόσµενους ή αναµενόµενους κινδύνους. Οι 

πρόσθετοι αυτοί κανόνες θα πρέπει επίσης να αποσαφηνίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις 

οποίες είναι δυνατή η ανάθεση των λειτουργιών θεµατοφύλακα. 

(8) Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι κάθε ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να ορίζει έναν µόνο 

θεµατοφύλακα, ο οποίος έχει τη γενική επίβλεψη των στοιχείων ενεργητικού του 

ΟΣΕΚΑ. Η πρόβλεψη για ύπαρξη ενός µόνο θεµατοφύλακα θα πρέπει να διασφαλίζει 

ότι ο θεµατοφύλακας έχει εικόνα για όλα τα στοιχεία ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ και ότι 

τόσο οι διαχειριστές αµοιβαίων κεφαλαίων όσο και οι επενδυτές έχουν ένα ενιαίο 

σηµείο αναφοράς, εάν προκύψουν προβλήµατα όσον αφορά τη φύλαξη των στοιχείων 

ενεργητικού ή την επιτέλεση των λειτουργιών επίβλεψης. Η φύλαξη στοιχείων 

ενεργητικού περιλαµβάνει τη διατήρηση στοιχείων ενεργητικού υπό θεµατοφυλακή ή, 

σε περίπτωση στοιχείων ενεργητικού που η φύση τους δεν επιτρέπει να τεθούν υπό 

θεµατοφυλακή, την επαλήθευση της κυριότητάς τους, καθώς και την τήρηση αρχείων 

για τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού. 
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(9) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο θεµατοφύλακας θα πρέπει να ενεργεί µε 

έντιµο και θεµιτό τρόπο, µε επαγγελµατισµό, ανεξαρτησία, και προς το συµφέρον του 

ΟΣΕΚΑ ή των επενδυτών του ΟΣΕΚΑ. 

(10) Προκειµένου να εξασφαλιστεί εναρµονισµένη προσέγγιση ως προς την εκτέλεση των 

καθηκόντων των θεµατοφυλάκων σε όλα τα κράτη µέλη, ανεξαρτήτως της νοµικής 

µορφής των ΟΣΕΚΑ, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί ένας ενιαίος κατάλογος 

καθηκόντων επίβλεψης που να ισχύουν τόσο για τους ΟΣΕΚΑ που έχουν εταιρική 

µορφή (εταιρείες επενδύσεων) όσο και για τους ΟΣΕΚΑ που έχουν συµβατική µορφή. 

(11) Ο θεµατοφύλακας θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη παρακολούθηση 

των ταµειακών ροών του ΟΣΕΚΑ και, ιδίως, να εξασφαλίζει ότι τα χρήµατα των 

επενδυτών και τα µετρητά που ανήκουν στον ΟΣΕΚΑ καταχωρίζονται µε ορθό τρόπο 

σε λογαριασµούς που ανοίγονται στο όνοµα του ΟΣΕΚΑ ή στο όνοµα της εταιρείας 

διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΣΕΚΑ ή στο όνοµα του θεµατοφύλακα 

που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΣΕΚΑ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν 

λεπτοµερείς διατάξεις σχετικά µε την παρακολούθηση των ρευστών διαθεσίµων, ώστε 

να εξασφαλίζονται αποτελεσµατικά και ενιαία επίπεδα προστασίας για τους επενδυτές. 

Όταν µεριµνά για την καταχώριση των χρηµάτων των επενδυτών σε λογαριασµούς 

µετρητών, ο θεµατοφύλακας θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις αρχές που διατυπώνονται 

στο άρθρο 16 της οδηγίας 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006, για 

την εφαρµογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των 

επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισµούς που ισχύουν για τους σκοπούς της 

εν λόγω οδηγίας1. 

(12) Για να αποτρέπεται η δόλια µεταφορά µετρητών, θα πρέπει να απαιτείται να µην είναι 

δυνατό το άνοιγµα λογαριασµού µετρητών που σχετίζεται µε τις συναλλαγές των 

κεφαλαίων χωρίς να το γνωρίζει ο θεµατοφύλακας. 

(13) Κάθε χρηµατοπιστωτικό µέσο που έχει τεθεί σε θεµατοφυλακή για λογαριασµό ενός 

ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να είναι διακριτό από τα ίδια στοιχεία ενεργητικού του 

θεµατοφύλακα, όπως και να µπορεί ανά πάσα στιγµή να αναγνωριστεί ως ανήκον στον 

εν λόγω ΟΣΕΚΑ. Η απαίτηση αυτή αναµένεται να προσθέσει ένα ακόµη επίπεδο 
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προστασίας για τους επενδυτές σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του 

θεµατοφύλακα. 

(14) Πέραν του υφιστάµενου καθήκοντος φύλαξης των στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν 

σε έναν ΟΣΕΚΑ, θα πρέπει να γίνεται διαφοροποίηση µεταξύ των στοιχείων 

ενεργητικού που µπορούν να τεθούν σε θεµατοφυλακή και εκείνων που δεν µπορούν. 

Για τα δεύτερα, αντί του καθήκοντος φύλαξης ισχύει απαίτηση τήρησης σχετικών 

αρχείων και επαλήθευσης της κυριότητάς τους. Η κατηγορία των στοιχείων 

ενεργητικού που µπορούν να τεθούν σε θεµατοφυλακή θα πρέπει να οριοθετείται µε 

σαφήνεια, δεδοµένου ότι η υποχρέωση επιστροφής των στοιχείων ενεργητικού που 

έχουν απολεσθεί θα πρέπει να ισχύει µόνο για τη συγκεκριµένη κατηγορία 

χρηµατοπιστωτικών στοιχείων ενεργητικού. 

(14α) Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν τεθεί σε θεµατοφυλακή από τον 

θεµατοφύλακα δεν θα πρέπει επαναχρησιµοποιούνται από τον θεµατοφύλακα ή 

οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η λειτουργία θεµατοφυλακής για δικό 

του λογαριασµό. 

(15) Είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι προϋποθέσεις για την ανάθεση των καθηκόντων 

φύλαξης από τον θεµατοφύλακα σε τρίτον. Η ανάθεση και η περαιτέρω ανάθεση θα 

πρέπει να δικαιολογούνται αντικειµενικά και να υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις 

όσον αφορά την καταλληλότητα του τρίτου στον οποίο ανατίθεται η λειτουργία αυτή, 

καθώς και όσον αφορά τη δέουσα ικανότητα, φροντίδα και επιµέλεια που θα πρέπει να 

επιδεικνύει ο θεµατοφύλακας κατά την επιλογή, τον ορισµό και τον έλεγχο του εν λόγω 

τρίτου. Με γνώµονα την εξασφάλιση οµοιόµορφων συνθηκών της αγοράς και εξίσου 

υψηλού επιπέδου προστασίας των επενδυτών, οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να 

ευθυγραµµιστούν µε εκείνες που ισχύουν στο πλαίσιο της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 16ης Σεπτεµβρίου 2009, για τους οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας1 και του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Θα πρέπει να θεσπιστούν 

διατάξεις που να διασφαλίζουν ότι οι τρίτοι διαθέτουν τα απαιτούµενα µέσα για την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι προβαίνουν σε διαχωρισµό των στοιχείων 

ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ.  

                                                                                                                                                           
1  ΕΕ L 241, 2.9.2006, σ. 26. 
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(16) Η ανάθεση της θεµατοφυλακής στοιχείων ενεργητικού στον διαχειριστή συστήµατος 

διακανονισµού αξιογράφων, όπως προβλέπεται στην οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά µε το αµετάκλητο 

του διακανονισµού στα συστήµατα πληρωµών και στα συστήµατα διακανονισµού 

αξιογράφων2, ή η ανάθεση της παροχής παρόµοιων υπηρεσιών από συστήµατα 

διακανονισµού αξιογράφων σε τρίτες χώρες δεν θα πρέπει να θεωρούνται ανάθεση 

λειτουργιών θεµατοφυλακής.  

(17) Ο τρίτος στον οποίο ανατίθεται η φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να 

µπορεί να διατηρεί συλλογικό λογαριασµό ως κοινό, εσωτερικά διαχωρισµένο 

λογαριασµό για πολλαπλούς ΟΣΕΚΑ. 

(18) Όταν η θεµατοφυλακή ανατίθεται σε τρίτον, είναι επίσης αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι 

ο τρίτος υπόκειται σε συγκεκριµένες απαιτήσεις ως προς την τήρηση αποτελεσµατικών 

κανόνων προληπτικής εποπτείας. Επίσης, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι τα 

χρηµατοπιστωτικά µέσα βρίσκονται στην κατοχή του τρίτου στον οποίο ανατέθηκε η 

θεµατοφυλακή, θα πρέπει να διενεργούνται περιοδικοί εξωτερικοί έλεγχοι.  

(19) Για να εξασφαλίζεται σταθερά υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, θα πρέπει να 

θεσπιστούν διατάξεις σχετικά µε τη δεοντολογία και τη διαχείριση συγκρούσεων 

συµφερόντων, οι οποίες θα πρέπει να εφαρµόζονται σε όλες τις καταστάσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων φύλαξης. Οι 

κανόνες αυτοί θα πρέπει ειδικότερα να εξασφαλίζουν σαφή διαχωρισµό των 

καθηκόντων και των λειτουργιών µεταξύ του θεµατοφύλακα, του ΟΣΕΚΑ και της 

εταιρείας διαχείρισης. 

(20) Για να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας για τους επενδυτές και να 

κατοχυρώνεται κατάλληλο επίπεδο κανόνων προληπτικής εποπτείας και συνεχούς 

ελέγχου, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί πλήρης κατάλογος οντοτήτων που είναι 

επιλέξιµες να ασκούν καθήκοντα θεµατοφύλακα, ούτως ώστε να επιτρέπεται µόνο σε 

πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων να ασκούν καθήκοντα θεµατοφύλακα 

για τους ΟΣΕΚΑ. Για να δοθεί η δυνατότητα και σε άλλες οντότητες, που µπορεί να 

ήταν έως τώρα επιλέξιµες να ασκούν καθήκοντα θεµατοφύλακα για τους ΟΣΕΚΑ, να 

                                                                                                                                                           
1  ΕΕ L 302, 17.11.2009, σ. 1. 
2  ΕΕ L 166, 11.6.1998, σ. 45. 
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µετασχηµατιστούν σε επιλέξιµες οντότητες, θα πρέπει να προβλεφθούν µεταβατικές 

διατάξεις για τις εν λόγω οντότητες. 

(21) Είναι αναγκαίο να οριοθετηθεί και να αποσαφηνιστεί η ευθύνη του θεµατοφύλακα ενός 

ΟΣΕΚΑ σε περίπτωση απώλειας χρηµατοπιστωτικού µέσου που έχει τεθεί σε 

θεµατοφυλακή. Εάν απολεσθεί χρηµατοπιστωτικό µέσο που έχει τεθεί σε 

θεµατοφυλακή, ο θεµατοφύλακας θα πρέπει να είναι υπόχρεος να επιστρέψει 

χρηµατοπιστωτικό µέσο του ιδίου είδους, ή το αντίστοιχο ποσό, στον ΟΣΕΚΑ. ∆εν θα 

πρέπει να προβλέπεται περαιτέρω απαλλαγή από ευθύνη σε περίπτωση απώλειας 

στοιχείων ενεργητικού, εκτός εάν ο θεµατοφύλακας είναι σε θέση να αποδείξει ότι η 

απώλεια οφείλεται σε «εξωτερικό γεγονός που ευλόγως εκφεύγει των δυνατοτήτων 

ελέγχου του, οι συνέπειες του οποίου θα ήταν αναπόφευκτες παρ’ όλες τις προσπάθειες 

περί του αντιθέτου». Στο πλαίσιο αυτό, ο θεµατοφύλακας δεν θα πρέπει να µπορεί να 

επικαλεστεί εσωτερικές καταστάσεις, όπως δόλια ενέργεια υπαλλήλου του, για να 

απαλλαγεί από την ευθύνη του. 

(22) Εάν ο θεµατοφύλακας έχει αναθέσει τα καθήκοντα θεµατοφυλακής και τα 

χρηµατοπιστωτικά µέσα που φυλάσσονται από τρίτον απολεσθούν, ο θεµατοφύλακας 

θα πρέπει να υπέχει ευθύνη. Θα πρέπει επίσης να οριστεί ότι, σε περίπτωση απώλειας 

µέσου που έχει τεθεί σε θεµατοφυλακή, ο θεµατοφύλακας υποχρεούται να επιστρέψει 

χρηµατοπιστωτικό µέσο του ιδίου είδους, ή το αντίστοιχο ποσό, ακόµη κι αν η απώλεια 

έλαβε χώρα κατά τη φύλαξή του από υποθεµατοφύλακα. Ο θεµατοφύλακας θα πρέπει 

να απαλλάσσεται της ευθύνης µόνον εάν είναι σε θέση να αποδείξει ότι η απώλεια 

οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός που ευλόγως εκφεύγει των δυνατοτήτων ελέγχου του 

και οι συνέπειες του οποίου θα ήταν αναπόφευκτες παρ’ όλες τις προσπάθειες περί του 

αντιθέτου. Στο πλαίσιο αυτό, ο θεµατοφύλακας δεν θα πρέπει να µπορεί να επικαλεστεί 

εσωτερικές καταστάσεις, όπως δόλια ενέργεια υπαλλήλου του, για να απαλλαγεί από 

την ευθύνη του. ∆εν θα πρέπει να προβλέπεται απαλλαγή από ευθύνη είτε σε 

κανονιστικό είτε σε συµβατικό επίπεδο, σε περίπτωση απώλειας στοιχείων ενεργητικού 

από θεµατοφύλακα ή υποθεµατοφύλακά του. 

(23) Κάθε επενδυτής ενός ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγείρει αξιώσεις σε 

σχέση µε την ευθύνη του θεµατοφύλακά του, είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω της 

εταιρείας διαχείρισης. Η άσκηση προσφυγής κατά του θεµατοφύλακα δεν θα πρέπει να 

εξαρτάται από τη νοµική µορφή ενός ΟΣΕΚΑ (εταιρική ή συµβατική µορφή) ούτε από 
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τη νοµική φύση της σχέσης µεταξύ του θεµατοφύλακα, της εταιρείας διαχείρισης και 

των µεριδιούχων.  

(24) Στις 12 Ιουλίου 2010, η Επιτροπή πρότεινε τροποποιήσεις στην οδηγία 97/9/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997, σχετικά µε τα 

συστήµατα αποζηµίωσης των επενδυτών1. Είναι αναγκαίο να συµπληρωθεί η πρόταση 

της 12ης Ιουλίου 2010, αποσαφηνίζοντας τις υποχρεώσεις και την έκταση της ευθύνης 

του θεµατοφύλακα και των υποθεµατοφυλάκων των ΟΣΕΚΑ, µε σκοπό την 

εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας για τους επενδυτές των ΟΣΕΚΑ στις 

περιπτώσεις που οι θεµατοφύλακες δεν µπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 

που απορρέουν από την παρούσα οδηγία. 

(24α) Υπό το πρίσµα των διατάξεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία που 

καθορίζουν το πεδίο εφαρµογής των καθηκόντων και των ευθυνών των 

θεµατοφυλάκων, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει σε ποιες περιπτώσεις η 

αδυναµία ενός θεµατοφύλακα ή υποθεµατοφύλακα ΟΣΕΚΑ θα είχε ως αποτέλεσµα 

απώλειες για τους µεριδιούχους ΟΣΕΚΑ, είτε λόγω απώλειας της καθαρής αξίας 

ενεργητικού των µεριδίων τους είτε για άλλους λόγους, για τους οποίους δεν 

προβλέπονται επιστροφές µε βάση τις διατάξεις αυτές και για τους οποίους, 

συνεπώς, απαιτείται µία διεύρυνση του ισχύοντος συστήµατος αποζηµίωσης των 

επενδυτών µε την παροχή ασφάλισης ή µε κάποιο είδος αποζηµίωσης που να 

καλύπτει τον θεµατοφύλακα έναντι αδυναµίας ενός υποθεµατοφύλακα. Στο πλαίσιο 

της ανάλυσης θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω µε ποιο τρόπο µπορεί να 

εξασφαλιστεί, στις περιπτώσεις αυτές, ισοδύναµη προστασία επενδυτών ή διαφάνεια, 

ανεξαρτήτως της αλυσίδας διαµεσολάβησης µεταξύ του επενδυτή και των κινητών 

αξιών που επηρεάστηκαν από την αδυναµία. Η ως άνω ανάλυση θα πρέπει να 

υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο συνοδευόµενη, εάν 

χρειάζεται, από νοµοθετικές προτάσεις. 

(25) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις για τους 

θεµατοφύλακες, ανεξαρτήτως της νοµικής µορφής που λαµβάνουν οι ΟΣΕΚΑ. Η 

συνοχή των απαιτήσεων θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου, θα αυξήσει την προστασία 

των επενδυτών και θα συµβάλει στη διαµόρφωση οµοιόµορφων όρων στην αγορά. Η 

                                                 
1  ΕΕ L 84, 26.3.1997, σ. 22. 
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Επιτροπή δεν έχει λάβει καµία κοινοποίηση ότι έχει γίνει χρήση, από κάποια εταιρεία 

επενδύσεων, της παρέκκλισης από τη γενική υποχρέωση της ανάθεσης της 

θεµατοφυλακής στοιχείων ενεργητικού σε θεµατοφύλακα. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις 

της οδηγίας 2009/65/ΕΚ σχετικά µε τον θεµατοφύλακα µιας εταιρείας επενδύσεων θα 

πρέπει να θεωρούνται περιττές.  

(26) Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης ∆εκεµβρίου 2010, σχετικά µε την 

ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν την εξουσία να επιβάλλουν 

χρηµατικές κυρώσεις αρκούντως υψηλές ώστε να είναι αποτελεσµατικές, αποτρεπτικές 

και αναλογικές και να αντισταθµίζουν τα προσδοκώµενα οφέλη από παραβατικές 

συµπεριφορές. 

(27) Για να διασφαλίζεται συνεπής εφαρµογή σε όλα τα κράτη µέλη, κατά τον καθορισµό 

του είδους των διοικητικών κυρώσεων ή µέτρων και του ύψους των διοικητικών 

χρηµατικών προστίµων, τα κράτη µέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να µεριµνούν ώστε 

οι αρµόδιες αρχές τους να λαµβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις. 

(28) Για να ενισχυθεί ο αποτρεπτικός αντίκτυπος στο ευρύ κοινό και για την ενηµέρωσή του 

σχετικά µε παραβιάσεις κανόνων που ενδέχεται να είναι επιζήµιες για την προστασία 

των επενδυτών, οι κυρώσεις θα πρέπει να δηµοσιοποιούνται, εξαιρουµένων κάποιων 

σαφώς καθορισµένων περιστάσεων. Για να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε την αρχή 

της αναλογικότητας, οι κυρώσεις θα πρέπει να δηµοσιοποιούνται ανώνυµα, στις 

περιπτώσεις όπου η δηµοσιοποίηση θα προξενούσε δυσανάλογη ζηµία στα 

εµπλεκόµενα µέρη.  

(29) Για τον εντοπισµό πιθανών παραβιάσεων, θα πρέπει να ανατεθούν στις αρµόδιες αρχές 

οι αναγκαίες εξουσίες διερεύνησης και θα πρέπει να καθιερωθούν αποτελεσµατικοί 

µηχανισµοί ώστε να ενθαρρυνθεί η αναφορά ενδεχόµενων ή πραγµατικών 

παραβιάσεων.  

(30) Η παρούσα οδηγία ισχύει µε την επιφύλαξη τυχών νοµοθετικών διατάξεων των κρατών 

µελών που άπτονται των ποινικών αδικηµάτων και κυρώσεων. 
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(31) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που 

αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

όπως κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(32) Για να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα 

πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύµφωνα µε το 

άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η 

Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση για τον 

καθορισµό των λεπτοµερειών που πρέπει να περιλαµβάνονται στην κανονική συµφωνία 

µεταξύ του θεµατοφύλακα και της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων, 

των προϋποθέσεων για την άσκηση των λειτουργιών του θεµατοφύλακα, 

συµπεριλαµβανοµένου του τύπου των χρηµατοπιστωτικών µέσων που θα πρέπει να 

εντάσσονται στο πεδίο των καθηκόντων θεµατοφυλακής του θεµατοφύλακα, των 

προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο θεµατοφύλακας µπορεί να ασκεί τα καθήκοντα 

θεµατοφυλακής χρηµατοπιστωτικών µέσων καταχωρισµένων σε κεντρικό αποθετήριο 

και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο θεµατοφύλακας θα πρέπει να φυλάσσει τα 

χρηµατοπιστωτικά µέσα που εκδόθηκαν ονοµαστικά και καταχωρίστηκαν σε εκδότη ή 

φορέα τήρησης µητρώου, των καθηκόντων δέουσας επιµέλειας του θεµατοφύλακα, της 

υποχρέωσης διαχωρισµού, τις προϋποθέσεις και τις περιστάσεις υπό τις οποίες τα υπό 

θεµατοφυλακή χρηµατοπιστωτικά µέσα θα πρέπει να θεωρούνται απολεσθέντα, της 

έννοιας των εξωτερικών γεγονότων που ευλόγως εκφεύγουν των δυνατοτήτων ελέγχου, 

των οποίων οι συνέπειες θα ήταν αναπόφευκτες παρ’ όλες τις εύλογες προσπάθειες περί 

του αντιθέτου. Το επίπεδο προστασίας των επενδυτών που παρέχεται µε τις κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτές πράξεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίδιο µε εκείνο που 

παρέχεται µε τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται σύµφωνα µε την 

οδηγία 2011/61/ΕΕ. Είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, 

περιλαµβανοµένων εκείνων σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. Η Επιτροπή, κατά την 

επεξεργασία και την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 

(33) Σύµφωνα µε την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών µελών και της Επιτροπής σχετικά 

µε τα επεξηγηµατικά έγγραφα, της 28ης Σεπτεµβρίου 2011, τα κράτη µέλη 
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αναλαµβάνουν, σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, την υποχρέωση να συνοδεύουν την 

κοινοποίηση των µέτρων µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο µε ένα ή περισσότερα έγγραφα, 

στα οποία επεξηγείται η σχέση µεταξύ των συστατικών στοιχείων µιας οδηγίας και των 

αντίστοιχων µερών των νοµικών πράξεων µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά 

την παρούσα οδηγία, ο νοµοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι 

αιτιολογηµένη.  

(34) Καθώς οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η βελτίωση της εµπιστοσύνης των 

επενδυτών στους ΟΣΕΚΑ, διευρύνοντας τις απαιτήσεις που αφορούν τα καθήκοντα και 

την ευθύνη των θεµατοφυλάκων, τις πολιτικές αποδοχών των εταιρειών διαχείρισης και 

των εταιρειών επενδύσεων και καθιερώνοντας κοινά πρότυπα για τις κυρώσεις που 

επιβάλλονται στις κυριότερες παραβιάσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, είναι 

αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, ενεργώντας ανεξάρτητα το ένα 

από άλλο και µπορούν ως εκ τούτου λόγω της κλίµακας και των αποτελεσµάτων τους 

να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση µπορεί να λάβει τα αναγκαία 

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 

ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 

εκπλήρωση των στόχων αυτών. 

(34a) Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων έχει εκφέρει γνώµη σύµφωνα µε τον 

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς 

της Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. 

(35) Ως εκ τούτου, η οδηγία 2009/65/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 

Η οδηγία 2009/65/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 

(1) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα▌: 

«Άρθρο 14α 
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1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις εταιρείες διαχείρισης να καθορίζουν και να 

εφαρµόζουν πολιτικές και πρακτικές αποδοχών που να συνάδουν µε την ορθή 

και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και να την προάγουν, και να µην 

ενθαρρύνουν την ανάληψη κινδύνων που είναι ασύµβατη προς το προφίλ 

κινδύνου, τους κανονισµούς ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ που 

διαχειρίζονται. 

2. Οι πολιτικές και οι πρακτικές αποδοχών καλύπτουν τα σταθερά και µεταβλητά 

τµήµατα των µισθών και τις προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές.  

3. Οι πολιτικές και οι πρακτικές αποδοχών εφαρµόζονται στις κατηγορίες 

υπαλλήλων, που περιλαµβάνουν τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό σε 

επίπεδο κεφαλαίου ή τµήµατος, όπως έκτακτοι ή συµβασιούχοι υπάλληλοι: 

α) διαχειριστές κεφαλαίων  

β) πρόσωπα διαφορετικά από τους διαχειριστές κεφαλαίων που λαµβάνουν 

επενδυτικές αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τη θέση 

κινδύνου του κεφαλαίου· 

γ)  πρόσωπα διαφορετικά από τους διαχειριστές κεφαλαίων που έχουν την 

εξουσία να ασκούν επιρροή στους υπαλλήλους αυτούς, 

συµπεριλαµβανοµένων των συµβούλων και αναλυτών επενδύσεων· 

δ) ανώτερα διοικητικά στελέχη, πρόσωπα που αναλαµβάνουν κινδύνους, 

προσωπικό που ασκεί καθήκοντα ελέγχου· ή 

ε) άλλος υπάλληλος ή µέλος του προσωπικού, όπως έκτακτος ή 

συµβασιούχος υπάλληλος ο οποίος λαµβάνει συνολικές αποδοχές που τον 

τοποθετούν στο ίδιο µισθολογικό κλιµάκιο µε τα ανώτερα διοικητικά 

στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαµβάνουν κινδύνους, των οποίων οι 

επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ 

κινδύνου των εταιρειών διαχείρισης ή των ΟΣΕΚΑ τους οποίους 

διαχειρίζονται. 

4. Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 ▌, η ΕΑΚΑΑ 

προβαίνει στην έκδοση κατευθυντηρίων γραµµών προς τις αρµόδιες αρχές, 
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σύµφωνων µε το άρθρο 14β. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές λαµβάνουν 

υπόψη τις αρχές ορθών πολιτικών στον τοµέα των αποδοχών που διατυπώνονται 

στη σύσταση ▌2009/384/ΕΚ, καθώς και το µέγεθος της εταιρείας διαχείρισης 

και το µέγεθος των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, την εσωτερική τους οργάνωση 

και τη φύση, το πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Στο 

πλαίσιο της εκπόνησης των κατευθυντηρίων γραµµών, η ΕΑΚΑΑ συνεργάζεται 

στενά µε την ▌ΕΑΤ, προκειµένου να διασφαλιστεί συνέπεια µε τις απαιτήσεις 

που έχουν εκπονηθεί για άλλους τοµείς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδίως δε 

για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων. 

Άρθρο 14β 

1. Κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή των πολιτικών αποδοχών που 

αναφέρονται στο άρθρο 14α, οι εταιρείες διαχείρισης συµµορφώνονται προς τις 

ακόλουθες αρχές, κατά τρόπο και σε βαθµό ενδεδειγµένο για το µέγεθός τους, 

την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το πεδίο και την πολυπλοκότητα των 

δραστηριοτήτων τους: 

α) η πολιτική αποδοχών συνάδει µε την ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση 

των κινδύνων και την προωθεί, και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων 

που είναι ασύµβατη προς το προφίλ κινδύνου, τους κανονισµούς ή τα 

καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται· 

β) η πολιτική αποδοχών ευθυγραµµίζεται µε την επιχειρηµατική στρατηγική, 

τους στόχους, τις αξίες και τα συµφέροντα της εταιρείας διαχείρισης και 

των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζεται και των επενδυτών στους εν λόγω 

ΟΣΕΚΑ, και περιλαµβάνει µέτρα για την αποτροπή των συγκρούσεων 

συµφερόντων· 

γ) το διοικητικό όργανο, στο πλαίσιο των λειτουργιών εποπτείας της 

εταιρείας διαχείρισης που επιτελεί, εγκρίνει και περιοδικώς αναθεωρεί τις 

γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών και είναι υπεύθυνο για την 

εφαρµογή της και εν τέλει την επιβλέπει· το σύστηµα αποδοχών δεν 

ελέγχεται κυρίως από τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και τα 

διοικητικά στελέχη· τα µέλη του διοικητικού οργάνου που εκτελούν 
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εκτελεστικά καθήκοντα δεν καθορίζουν την πολιτική αποδοχών· τα 

µέλη του σχετικού οργάνου και οι υπάλληλοι που συµµετέχουν στον 

καθορισµό της πολιτικής αποδοχών και στην εφαρµογή της διαθέτουν 

ανεξαρτησία και ειδικές γνώσεις όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου και 

τις αποδοχές· 

δ) η εφαρµογή της πολιτικής αποδοχών υπόκειται, τουλάχιστον µία φορά 

κατ’ έτος, σε κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο ως προς τη 

συµµόρφωση προς την πολιτική και τις διαδικασίες αποδοχών που έχουν 

εγκριθεί από το διοικητικό όργανο στο πλαίσιο των λειτουργιών εποπτείας 

που επιτελεί· 

δα) κατόπιν αιτήσεως, γνωστοποιούνται δωρεάν σε όλους τους 

µεριδιούχους, σε σταθερό µέσο ή µέσω ιστοσελίδας και αντιγράφου σε 

χαρτί, πλήρεις, ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά µε τις 

πρακτικές αποδοχών· 

ε) τα µέλη του προσωπικού που έχουν αναλάβει τη διενέργεια ελέγχων 

αποζηµιώνονται σε συνάρτηση µε την επίτευξη ή µη των στόχων που 

συνδέονται µε τα καθήκοντά τους, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των 

επιχειρηµατικών τοµέων τους οποίους ελέγχουν· 

στ) οι αποδοχές των ανωτέρων στελεχών στα τµήµατα διαχείρισης κινδύνου 

και συµµόρφωσης εποπτεύονται άµεσα από την επιτροπή αποδοχών· 

ζ) όπου οι αποδοχές είναι συνάρτηση των επιδόσεων, το συνολικό ποσόν των 

αποδοχών στηρίζεται σε έναν συνδυασµό της αξιολογούµενης βάσει 

κινδύνου επίδοσης του ατόµου και της σχετικής επιχειρηµατικής µονάδας 

ή του σχετικού ΟΣΕΚΑ µε τα συνολικά βάσει κινδύνου αποτελέσµατα της 

εταιρείας διαχείρισης, ενώ κατά την αξιολόγηση της ατοµικής επίδοσης, 

λαµβάνονται υπόψη κριτήρια χρηµατοοικονοµικά και µη 

χρηµατοοικονοµικά· 

η) η αξιολόγηση των επιδόσεων εγγράφεται σε ένα πολυετές πλαίσιο 

προσαρµοσµένο στον κύκλο ζωής των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζεται 

η εταιρεία διαχείρισης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία 
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αξιολόγησης είναι βασισµένη σε πιο µακροπρόθεσµες επιδόσεις και ότι η 

πραγµατική πληρωµή αποδοχών κατά το σκέλος που εξαρτάται από το 

στοιχείο της επίδοσης καλύπτει χρονική περίοδο που λαµβάνει υπόψη την 

πολιτική επαναγορών των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζεται η εταιρεία 

διαχείρισης και τους αντίστοιχους επενδυτικούς κινδύνους· 

θ) οι εγγυηµένες µεταβλητές αποδοχές αποτελούν εξαίρεση και ισχύουν µόνο 

στο πλαίσιο της µισθοδοσίας νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων και µόνο για 

το πρώτο έτος· 

ι) οι σταθερές και οι µεταβλητές συνιστώσες των συνολικών αποδοχών 

εξισορροπούνται κατάλληλα· το σταθερό στοιχείο αντιπροσωπεύει ένα 

επαρκώς υψηλό ποσοστό των συνολικών αποδοχών, προκειµένου να 

καθίσταται δυνατή η εφαρµογή µιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής κατά το 

σκέλος των µεταβλητών στοιχείων των αποδοχών, συµπεριλαµβανοµένης 

της δυνατότητας να µην καταβληθεί µεταβλητό στοιχείο των αποδοχών· 

ια) οι αναλογίες µεταξύ σταθερών και µεταβλητών συνιστωσών του 

συνόλου των αποδοχών είναι σύµφωνες µε τους κανόνες που ορίζονται 

από τις αρµόδιες αρχές και η µεταβλητή συνιστώσα δεν υπερβαίνει 

άπαξ τη σταθερή συνιστώσα του συνόλου των αποδοχών· 

ια) οι πληρωµές που συνδέονται µε την πρόωρη καταγγελία σύµβασης 

αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε βάθος χρόνου και 

είναι σχεδιασµένες κατά τρόπο ώστε να µην ανταµείβουν την αποτυχία· 

ιβ) οι µετρήσεις των επιδόσεων που διενεργούνται για τον υπολογισµό των 

µεταβλητών στοιχείων των αποδοχών ή των οµάδων από µεταβλητά 

στοιχεία αποδοχών περιλαµβάνουν ένα αναλυτικό µηχανισµό 

προσαρµογής, για την ενσωµάτωση όλων των σχετικών τύπων τρεχόντων 

και µελλοντικών κινδύνων· 

ιγ) µε βάση τη νοµική δοµή του ΟΣΕΚΑ, τον κανονισµό του ή τα 

καταστατικά του έγγραφα, σηµαντικό µέρος, και σε κάθε περίπτωση 

τουλάχιστον 50%, οιασδήποτε µεταβλητής αµοιβής αποτελείται από 

µερίδια του σχετικού ΟΣΕΚΑ ή ισοδύναµα ιδιοκτησιακά συµφέροντα ή 
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χρηµατοπιστωτικά µέσα που συνδέονται µε µετοχές ή ισοδύναµα µη 

ρευστά µέσα, εκτός εάν η διαχείριση ΟΣΕΚΑ ισοδυναµεί µε λιγότερο από 

50% του συνόλου του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται η εταιρεία 

διαχείρισης, οπότε δεν ισχύει το ελάχιστο ποσοστό 50%. 

Τα µέσα που αναφέρονται στο παρόν στοιχείο υπόκεινται σε ενδεδειγµένη 

πολιτική διακράτησης, µε σκοπό την ευθυγράµµιση των κινήτρων προς τα 

συµφέροντα της εταιρείας διαχείρισης και των ΟΣΕΚΑ τους οποίους 

διαχειρίζεται και των επενδυτών στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ. Τα κράτη µέλη ή 

οι αρµόδιες αρχές τους µπορούν να θέτουν περιορισµούς στο είδος και 

στον σχεδιασµό αυτών των µέσων ή να απαγορεύουν ορισµένα µέσα, 

όπως αρµόζει. Το παρόν στοιχείο εφαρµόζεται τόσο στο µέρος του υπό 

αναβολή µεταβλητού στοιχείου των αποδοχών σύµφωνα µε το στοιχείο ιδ) 

όσο και στο µέρος του µεταβλητού στοιχείου των αποδοχών που δεν τελεί 

υπό αναβολή· 

ιδ) η καταβολή σηµαντικού µέρους, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 25% 

της µεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών, αναβάλλεται για περίοδο η 

οποία είναι αρµόζουσα στον κύκλο ζωής και την πολιτική εξαγοράς του 

οικείου ΟΣΕΚΑ, και ευθυγραµµίζεται ορθά µε τη φύση των κινδύνων του 

εν λόγω ΟΣΕΚΑ. 

Αυτή η περίοδος που αναφέρεται στο παρόν στοιχείο έχει διάρκεια 

τουλάχιστον τρία έως πέντε έτη, εκτός εάν ο κύκλος ζωής του σχετικού 

ΟΣΕΚΑ είναι συντοµότερος· το δικαίωµα της αµοιβής που υπάγεται στις 

ρυθµίσεις περί αναβολής κατοχυρώνεται το πολύ κατ’ αναλογία του 

χρόνου· όσον αφορά µεταβλητή συνιστώσα αµοιβής ιδιαίτερα υψηλού 

ποσού, αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον του 60% του ποσού· 

ιε) οι µεταβλητές αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένου του ετεροχρονισµένου 

τµήµατός τους, καταβάλλονται ή κατοχυρώνονται µόνο εάν είναι βιώσιµες 

βάσει της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας διαχείρισης συνολικά, 

και εφόσον είναι δικαιολογηµένες βάσει των επιδόσεων της 

επιχειρησιακής µονάδας, του ΟΣΕΚΑ και του συγκεκριµένου ατόµου. 
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Το σύνολο των µεταβλητών αποδοχών σε γενικές γραµµές συρρικνώνεται 

σηµαντικά όταν η σχετική εταιρεία διαχείρισης ή ο σχετικός ΟΣΕΚΑ 

παρουσιάζει υποτονικές ή αρνητικές χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις, 

λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες αποδοχές όσο και τις µειώσεις σε 

ποσά που είχαν προηγουµένως εισπραχθεί, µεταξύ άλλων µέσω αρνητικού 

µπόνους (µάλους) ή διατάξεων περί επιστροφής ποσών· 

ιστ) η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύµφωνη προς την επιχειρηµατική 

στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα 

της εταιρείας διαχείρισης και των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζεται. 

Εάν ο υπάλληλος αποχωρήσει από την εταιρεία διαχείρισης πριν από τη 

συνταξιοδότηση, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές διατηρούνται 

από την εταιρεία διαχείρισης για χρονικό διάστηµα πέντε ετών µε τη 

µορφή των µέσων που αναφέρονται στο στοιχείο ιγ). Στη περίπτωση 

υπαλλήλου που φθάνει στη συνταξιοδότηση, οι προαιρετικές 

συνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται στον υπάλληλο µε τη µορφή των 

µέσων που αναφέρονται στο στοιχείο ιγ), µε την επιφύλαξη πενταετούς 

περιόδου διακράτησης· 

ιζ) το προσωπικό υποχρεούται να µην χρησιµοποιεί προσωπικές στρατηγικές 

αντιστάθµισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεµένη µε αποδοχές ή ευθύνη 

ώστε να καταστρατηγούνται οι περιλαµβανόµενοι στις ρυθµίσεις περί 

αποδοχών µηχανισµοί ευθυγράµµισης µε τον κίνδυνο· 

ιη) οι µεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται µέσω φορέων (τύπου ειδικού 

σκοπού) ή µεθόδων που διευκολύνουν την αποφυγή των απαιτήσεων της 

παρούσας οδηγίας. 

1α. Η ΕΑΚΑΑ, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές, παρακολουθεί την πολιτική 

αποδοχών σύµφωνα µε το άρθρο 14α. Σε περίπτωση παραβίασης των άρθρων 

14α και 14β, η ΕΑΚΑΑ µπορεί να ενεργεί σύµφωνα µε τις εξουσίες που της 

εκχωρούνται δυνάµει του άρθρου 17 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, 

απευθύνοντας ιδίως συστάσεις στις αρµόδιες αρχές για να απαγορεύσουν 



 

 
 PE509.807/ 20 

 EL 

προσωρινά ή να περιορίσουν την εφαρµογή ορισµένων πολιτικών στον τοµέα 

των αποδοχών. 

2. Οι αρχές της παραγράφου 1 εφαρµόζονται σε οιαδήποτε αµοιβή καταβάλλουν οι 

εταιρείες διαχείρισης και σε οιαδήποτε µεταβίβαση µεριδίων ή µετοχών των 

ΟΣΕΚΑ προς όφελος εκείνων των κατηγοριών υπαλλήλων, που περιλαµβάνουν 

ανώτερα διοικητικά στελέχη, πρόσωπα που αναλαµβάνουν κινδύνους και που 

ασκούν καθήκοντα ελέγχου, και οιονδήποτε υπάλληλο ο οποίος λαµβάνει 

συνολική αµοιβή που εµπίπτει στο ίδιο µισθολογικό κλιµάκιο µε τα ανώτερα 

διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαµβάνουν κινδύνους, των οποίων 

οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ 

κινδύνου ή στα προφίλ κινδύνου των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται. 

3. Οι εταιρείες διαχείρισης που είναι σηµαντικές από την άποψη του µεγέθους τους 

ή του µεγέθους των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται, της εσωτερικής τους 

οργάνωσης και της φύσης, του πεδίου και της πολυπλοκότητας των 

δραστηριοτήτων τους συγκροτούν µια επιτροπή αποδοχών. Η επιτροπή 

αποδοχών συγκροτείται κατά τρόπο που της επιτρέπει να εκφέρει 

εµπεριστατωµένη και ανεξάρτητη κρίση για τις πολιτικές και τις πρακτικές σε 

θέµατα αποδοχών και για τα κίνητρα που δηµιουργούνται για τη διαχείριση 

κινδύνων. 

Η επιτροπή αποδοχών, που συγκροτείται, εφόσον είναι σκόπιµο,  σύµφωνα µε 

τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΑΚΑΑ, είναι υπεύθυνη για την 

προπαρασκευή αποφάσεων που αφορούν τις αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένων 

εκείνων που έχουν επιπτώσεις αφορά στους κινδύνους και τη διαχείριση 

κινδύνων των συγκεκριµένων εταιρειών διαχείρισης ή ΟΣΕΚΑ, και οι οποίες 

λαµβάνονται από το διοικητικό όργανο στο πλαίσιο των εποπτικών του 

λειτουργιών. Της επιτροπής αποδοχών προεδρεύει ένα µέλος του διοικητικού 

οργάνου που δεν ασκεί εκτελεστικές λειτουργίες στη συγκεκριµένη εταιρεία 

διαχείρισης. Τα µέλη της επιτροπής αποδοχών είναι µέλη του διοικητικού 

οργάνου που δεν ασκούν καµία εκτελεστική λειτουργία στη συγκεκριµένη 

εταιρεία διαχείρισης. Η επιτροπή αποδοχών περιλαµβάνει εκπροσώπους των 

εργαζοµένων και διασφαλίζει ότι οι κανόνες της επιτρέπουν στους µετόχους 

να ενεργούν σε συνεννόηση. Κατά την προπαρασκευή των σχετικών, η 
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επιτροπή αποδοχών λαµβάνει υπόψη τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα των 

µετόχων, των επενδυτών καθώς και το δηµόσιο συµφέρον.» 

(2) Στο άρθρο 20 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«α)  την κατά το άρθρο 22 παράγραφος 2 γραπτή σύµβαση µε τον θεµατοφύλακα·» 

(3) Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 22 

1. Η εταιρεία επενδύσεων και, για καθένα από τα αµοιβαία κεφάλαια τα οποία 

διαχειρίζεται, η εταιρεία διαχείρισης µεριµνούν για τον ορισµό ενός µόνον 

θεµατοφύλακα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 

2. Ο ορισµός του θεµατοφύλακα λαµβάνει τη µορφή γραπτής σύµβασης.  

Η σύµβαση αυτή περιλαµβάνει κανόνες που ρυθµίζουν τη ροή των πληροφοριών 

που κρίνονται αναγκαίες προκειµένου ο θεµατοφύλακας να επιτελέσει τις 

λειτουργίες του έναντι του ΟΣΕΚΑ για τις οποίες ορίστηκε θεµατοφύλακας, 

όπως καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και σε άλλες νοµοθετικές, 

κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που διέπουν τους θεµατοφύλακες στο 

κράτος µέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.  

3. Ο θεµατοφύλακας: 

α) εξασφαλίζει ότι η πώληση, η έκδοση, η επαναγορά, η εξαγορά και η 

ακύρωση µεριδίων του ΟΣΕΚΑ πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το 

ισχύον εθνικό δίκαιο και τον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφα του 

αµοιβαίου κεφαλαίου· 

β) εξασφαλίζει ότι ο υπολογισµός της αξίας των µεριδίων του ΟΣΕΚΑ 

γίνεται σύµφωνα µε το ισχύον εθνικό δίκαιο και τον κανονισµό ή τα 

καταστατικά έγγραφα του αµοιβαίου κεφαλαίου· 

γ) εκτελεί τις εντολές της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων, 

εκτός αν είναι αντίθετες προς το ισχύον εθνικό δίκαιο ή τον κανονισµό ή 

τα καταστατικά έγγραφα του αµοιβαίου κεφαλαίου· 
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δ) εξασφαλίζει ότι, κατά τις συναλλαγές που αφορούν τα στοιχεία 

ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, τού καταβάλλεται το αντίτιµο µέσα στις 

συνήθεις προθεσµίες· 

ε) εξασφαλίζει ότι τα κέρδη του ΟΣΕΚΑ διατίθενται σύµφωνα µε το ισχύον 

εθνικό δίκαιο και τον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφα του αµοιβαίου 

κεφαλαίου. 

4. Ο θεµατοφύλακας εξασφαλίζει την κατάλληλη παρακολούθηση των ταµειακών 

ροών του ΟΣΕΚΑ, και ειδικότερα ότι όλες οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται 

από επενδυτές ή για λογαριασµό επενδυτών κατά την εγγραφή µεριδίων του 

ΟΣΕΚΑ έχουν εισπραχθεί και ότι όλα τα µετρητά του ΟΣΕΚΑ καταχωρίζονται 

σε λογαριασµούς µετρητών οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) ανοίγονται στο όνοµα του ΟΣΕΚΑ ή στο όνοµα της εταιρείας διαχείρισης 

που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΣΕΚΑ ή στο όνοµα του θεµατοφύλακα 

που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΣΕΚΑ· 

β) ανοίγονται σε οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 

στοιχεία α), β) και γ) της οδηγίας 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής(*)· και 

γ) τηρούνται σύµφωνα µε τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 16 της 

οδηγίας 2006/73/ΕΚ. 

Εάν οι λογαριασµοί µετρητών ανοίγονται στο όνοµα του θεµατοφύλακα που 

ενεργεί για λογαριασµό του ΟΣΕΚΑ, δεν µπορούν να καταχωρίζονται στους 

λογαριασµούς αυτούς µετρητά της οντότητας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο 

στοιχείο β), ούτε µετρητά που ανήκουν στον θεµατοφύλακα. 

5. Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ ανατίθεται σε 

θεµατοφύλακα ως εξής:  

α) για χρηµατοπιστωτικά µέσα, όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 

…/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της ...[για 

τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (MiFIR)], που µπορούν να τεθούν 

σε θεµατοφυλακή, ο θεµατοφύλακας 
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(i) θέτει σε θεµατοφυλακή όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που µπορούν 

να καταχωριστούν σε λογαριασµό χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο 

οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεµατοφύλακα, καθώς και όλα τα 

χρηµατοπιστωτικά µέσα που µπορούν να παραδοθούν ενσωµάτως 

στον θεµατοφύλακα· 

(ii) εξασφαλίζει ότι όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που µπορούν να 

καταχωριστούν σε λογαριασµό χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος 

ανοίγεται στα βιβλία του θεµατοφύλακα, καταχωρίζονται πράγµατι 

στα βιβλία του θεµατοφύλακα σε χωριστούς λογαριασµούς, 

σύµφωνα µε τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 16 της οδηγίας 

2006/73/ΕΚ, οι οποίοι ανοίγονται στο όνοµα του ΟΣΕΚΑ ή στο 

όνοµα της εταιρείας διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασµό του 

ΟΣΕΚΑ, ούτως ώστε να µπορούν ανά πάσα στιγµή να 

αναγνωριστούν µε σαφή τρόπο ως ανήκοντα στον ΟΣΕΚΑ, σύµφωνα 

µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία· 

β) για άλλα στοιχεία ενεργητικού, ο θεµατοφύλακας: 

(i) επαληθεύει ότι τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού βρίσκονται στην 

κυριότητα του ΟΣΕΚΑ ή της εταιρείας διαχείρισης που ενεργεί για 

λογαριασµό του ΟΣΕΚΑ, προβαίνοντας σε εκτίµηση του κατά πόσον 

ο ΟΣΕΚΑ ή η εταιρεία διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασµό του 

ΟΣΕΚΑ έχει την κυριότητα· η εκτίµηση βασίζεται σε πληροφορίες ή 

έγγραφα που παρέχει ο ΟΣΕΚΑ ή η εταιρεία διαχείρισης και, όποτε 

είναι διαθέσιµες, σε εξωτερικές αποδείξεις· 

(ii) τηρεί αρχείο των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού για τα οποία έχει 

βεβαιωθεί ότι βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΣΕΚΑ ή της 

εταιρείας διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΣΕΚΑ, το 

οποίο και έχει πάντοτε ενηµερωµένο.  

5α. Ο θεµατοφύλακας παρέχει στην εταιρεία διαχείρισης, σε τακτική βάση, πλήρη 

απογραφή όλων των στοιχείων ενεργητικού που τηρούνται στο όνοµα του 

ΟΣΕΚΑ. 
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5β. Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν τεθεί σε θεµατοφυλακή από τον 

θεµατοφύλακα δεν επαναχρησιµοποιούνται από τον θεµατοφύλακα ή 

οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η λειτουργία θεµατοφυλακής για 

δικό του λογαριασµό.  

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως επαναχρησιµοποίηση νοείται 

κάθε χρησιµοποίηση χρηµατοπιστωτικών µέσων που παρασχέθηκαν σε µία 

συναλλαγή ως εγγύηση για µια άλλη συναλλαγή, όπως η µεταβίβαση, η 

ενεχυρίαση, η πώληση και η µίσθωση. 

6. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του 

θεµατοφύλακα ή οποιουδήποτε εποπτευόµενου οργανισµού που φυλάσσει 

χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία ανήκουν σε ΟΣΕΚΑ, τα χρηµατοπιστωτικά 

µέσα ενός ΟΣΕΚΑ να µην είναι διαθέσιµα προς διανοµή µεταξύ των πιστωτών 

του θεµατοφύλακα ή προς ρευστοποίηση επ’ ωφελεία τους ή επ’ ωφελεία του 

εποπτευόµενου οργανισµού. 

7. Ο θεµατοφύλακας δεν αναθέτει σε τρίτους τις λειτουργίες του που αναφέρονται 

στις παραγράφους 3 και 4. 

Ο θεµατοφύλακας µπορεί να αναθέτει σε τρίτους τις λειτουργίες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 5, µόνον εφόσον:  

α) τα καθήκοντα αυτά δεν ανατίθενται µε σκοπό την παράκαµψη των 

απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας· 

β) ο θεµατοφύλακας µπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει αντικειµενικός λόγος 

για την ανάθεση αυτή· 

γ) ο θεµατοφύλακας έχει επιδείξει κάθε δέουσα ικανότητα, φροντίδα και 

επιµέλεια για την επιλογή και τον ορισµό κάθε τρίτου στον οποίο 

προτίθεται να αναθέσει µέρος των καθηκόντων του, και συνεχίζει να 

επιδεικνύει κάθε δέουσα ικανότητα, φροντίδα και επιµέλεια για την 

περιοδική επανεξέταση και τον συνεχή έλεγχο κάθε τρίτου στον οποίο έχει 

αναθέσει µέρος των καθηκόντων του, καθώς και των ρυθµίσεων στις 

οποίες έχει προβεί ο τρίτος σε σχέση µε τα θέµατα που του έχουν ανατεθεί. 
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Οι λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 µπορούν να ανατίθενται από 

τον θεµατοφύλακα µόνον σε τρίτο ο οποίος, ανά πάσα στιγµή, κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί: 

α) διαθέτει τις δοµές και την πείρα που είναι κατάλληλες και ανάλογες προς 

τη φύση και την πολυπλοκότητα των στοιχείων ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, 

ή της εταιρείας διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΣΕΚΑ, τα 

οποία του έχουν ανατεθεί· 

β) όσον αφορά την ανάθεση καθηκόντων θεµατοφυλακής, που αναφέρονται 

στην παράγραφο 5 στοιχείο α), υπόκειται σε αποτελεσµατικούς κανόνες 

προληπτικής εποπτείας, συµπεριλαµβανοµένων ελάχιστων κεφαλαιακών 

απαιτήσεων, και σε έλεγχο στη σχετική δικαιοδοσία· 

γ) όσον αφορά την ανάθεση καθηκόντων θεµατοφυλακής, που αναφέρονται 

στην παράγραφο 5, ▌ υπόκειται σε εξωτερικό περιοδικό έλεγχο, 

προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι τα χρηµατοπιστωτικά µέσα είναι στην 

κατοχή του· 

δ) διαχωρίζει τα στοιχεία ενεργητικού των πελατών του θεµατοφύλακα από 

τα δικά του και από τα στοιχεία ενεργητικού του θεµατοφύλακα, ούτως 

ώστε να µπορούν, ανά πάσα στιγµή, να αναγνωριστούν ως ανήκοντα σε 

πελάτες ενός συγκεκριµένου θεµατοφύλακα· 

ε) προβαίνει σε κατάλληλες ρυθµίσεις βάσει των κατευθυντήριων γραµµών 

της ΕΑΚΑΑ έτσι ώστε, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του τρίτου, τα 

στοιχεία ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ που φυλάσσονται από τον τρίτο να µην 

είναι διαθέσιµα προς διανοµή µεταξύ των πιστωτών του τρίτου ή προς 

ρευστοποίηση επ’ ωφελεία τους· 

στ) συµµορφώνεται προς τις γενικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που 

καθορίζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 25. 

Για τους σκοπούς του στοιχείο ε), η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές 

που απευθύνονται προς τις αρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του 
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κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις κατάλληλες ρυθµίσεις σε 

περίπτωση αφερεγγυότητας του τρίτου. 

Παρά το στοιχείο β) του τρίτου εδαφίου, εάν το δίκαιο τρίτης χώρας απαιτεί να 

τίθενται ορισµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα σε θεµατοφυλακή από τοπική 

οντότητα και δεν υπάρχουν τοπικές οντότητες ανταποκρινόµενες στις κατά τα εν 

στοιχεία α) έως στ) του τρίτου εδαφίου, απαιτήσεις για την ανάθεση, ο 

θεµατοφύλακας µπορεί να αναθέτει τις λειτουργίες του σε τέτοια τοπική 

οντότητα, µόνον στον βαθµό που απαιτείται από τη νοµοθεσία της τρίτης χώρας 

και µόνον εφόσον δεν υπάρχουν τοπικές οντότητες που πληρούν τις απαιτήσεις 

για ανάθεση, καθώς και µόνον εφόσον: 

i) οι επενδυτές του σχετικού ΟΣΕΚΑ έχουν ενηµερωθεί δεόντως για την εν 

λόγω ανάθεση, η οποία απαιτείται λόγω νοµικών περιορισµών που 

επιβάλλει η νοµοθεσία της τρίτης χώρας, για τις περιστάσεις που 

δικαιολογούν την ανάθεση και για τους κινδύνους που σχετίζονται µε την 

εν λόγω ανάθεση, πριν από την επένδυσή τους· 

ii) ο ΟΣΕΚΑ ή εταιρεία διαχείρισης εξ ονόµατος του ΟΣΕΚΑ παρήγγειλε 

στον θεµατοφύλακα να αναθέσει τη θεµατοφυλακή των εν λόγω 

χρηµατοπιστωτικών µέσων σε τοπική οντότητα. 

Ο τρίτος µπορεί, µε τη σειρά του, να αναθέσει υπεργολαβικά τις λειτουργίες 

αυτές, µε την προϋπόθεση της τήρησης των ιδίων όρων. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρµόζεται, τηρουµένων των αναλογιών, το άρθρο 24 παράγραφος 2 στα 

αντίστοιχα µέρη. 

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η παροχή των υπηρεσιών από 

συστήµατα διακανονισµού αξιογράφων, όπως ορίζονται στην οδηγία 98/26/ΕΚ 

▌ή η παροχή παρόµοιων υπηρεσιών από συστήµατα διακανονισµού αξιογράφων 

τρίτων χωρών δεν θεωρείται ανάθεση λειτουργιών θεµατοφυλακής». 

(4) Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής: 

α) οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2. Ο θεµατοφύλακας είναι: 
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α) πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε την 

οδηγία 2006/48/ΕΚ· 

β) επιχείρηση επενδύσεων, που υπόκειται σε απαιτήσεις επάρκειας των 

ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 20 ▌της οδηγίας 

2006/49/ΕΚ, συµπεριλαµβανοµένων των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

για λειτουργικούς κινδύνους, και που έχει λάβει άδεια λειτουργίας 

σύµφωνα µε την οδηγία 2004/39/ΕΚ και παρέχει επίσης την 

παρεπόµενη υπηρεσία φύλαξης και διαχείρισης χρηµατοπιστωτικών 

µέσων για λογαριασµό πελατών σύµφωνα µε το παράρτηµα I τµήµα 

Β σηµείο 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ· αυτές οι επιχειρήσεις 

επενδύσεων διαθέτουν, σε κάθε περίπτωση, ίδια κεφάλαια όχι 

λιγότερα από το ποσό του αρχικού κεφαλαίου που αναφέρεται στο 

άρθρο 9 της οδηγίας 2006/49/ΕΚ· 

βα) µια εθνική κεντρική τράπεζα και κάθε άλλη κατηγορία 

οργανισµών που υπόκειται σε προληπτικό καθεστώς και συνεχή 

εποπτεία, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν γι’ αυτή οι ίδιες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις και προληπτικές και οργανωτικές 

δεσµεύσεις που ισχύουν για τους οργανισµούς που αναφέρονται 

στα στοιχεία α) και β). 

Οι εταιρείες επενδύσεων ή οι εταιρείες διαχείρισης που ενεργούν για 

λογαριασµό των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται, οι οποίες, πριν από 

[ηµεροµηνία: προθεσµία µεταφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο], έχουν ορίσει ως θεµατοφύλακα ίδρυµα που 

δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου, ορίζουν 

θεµατοφύλακα που πληροί τις απαιτήσεις αυτές πριν από [ηµεροµηνία: 1 

έτος µετά την προθεσµία που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο]. 

3. Τα κράτη µέλη καθορίζουν ποιες από τις κατηγορίες οργανισµών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο βα) µπορούν να επιλέγονται ως 

θεµατοφύλακες.»  
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β) Οι παράγραφοι ▐ 4, 5 και 6 απαλείφονται.  

(5) Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 24 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο θεµατοφύλακας να ευθύνεται έναντι του 

ΟΣΕΚΑ και των µεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ, για την απώλεια, από τον 

θεµατοφύλακα ή από τρίτον στον οποίο έχει ανατεθεί η θεµατοφυλακή τους, 

χρηµατοπιστωτικών µέσων που τελούν υπό θεµατοφυλακή σύµφωνα µε το 

άρθρο 22 παράγραφος 5 ▌. 

Σε περίπτωση απώλειας χρηµατοπιστωτικού µέσου που έχει τεθεί σε 

θεµατοφυλακή, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο θεµατοφύλακας να επιστρέφει, 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, χρηµατοπιστωτικό µέσο του ιδίου είδους, ή 

το αντίστοιχο ποσό, στον ΟΣΕΚΑ ή στην εταιρεία διαχείρισης που ενεργεί για 

λογαριασµό του ΟΣΕΚΑ. Ο θεµατοφύλακας δεν υπέχει ευθύνη, εάν είναι σε 

θέση να αποδείξει ότι η απώλεια οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός που ευλόγως 

εκφεύγει των δυνατοτήτων ελέγχου του, οι συνέπειες του οποίου θα ήταν 

αναπόφευκτες παρ’ όλες τις εύλογες προσπάθειες περί του αντιθέτου. 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο θεµατοφύλακας να ευθύνεται επίσης έναντι 

του ΟΣΕΚΑ και των επενδυτών του ΟΣΕΚΑ για οιεσδήποτε άλλες ζηµίες 

υποστούν ως αποτέλεσµα της εκ προθέσεως ή εξ αµελείας µη ορθής 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. 

2. Η ευθύνη του θεµατοφύλακα δεν επηρεάζεται από οιαδήποτε ανάθεση που 

αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 7. 

3. Η ευθύνη του θεµατοφύλακα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν 

αποκλείεται ούτε περιορίζεται βάσει συµφωνίας.  

4. Κάθε συµφωνία που αντίκειται στη διάταξη της παραγράφου 3 είναι άκυρη.  

5. Οι µεριδιούχοι του ΟΣΕΚΑ δύνανται να επικαλούνται την ευθύνη του 

θεµατοφύλακα άµεσα ή έµµεσα µέσω της εταιρείας διαχείρισης. 
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5α. Με το παρόν άρθρου δεν εµποδίζεται ο θεµατοφύλακας να λάβει µέτρα 

προκειµένου να ανταποκριθεί στην ευθύνη του σύµφωνα µε την παράγραφο 1, 

υπό την προϋπόθεση ότι τα µέτρα αυτά δεν έχουν ως αποτέλεσµα τον 

περιορισµό ή τη µείωση της ευθύνης αυτής ή µια καθυστέρηση κατά την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του θεµατοφύλακα.» 

(6) Στο άρθρο 25, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων λειτουργιών τους, η εταιρεία διαχείρισης και ο 

θεµατοφύλακας ενεργούν µε έντιµο και θεµιτό τρόπο, µε επαγγελµατισµό, 

ανεξαρτησία και προς το συµφέρον του ΟΣΕΚΑ και των επενδυτών του 

ΟΣΕΚΑ. 

Ούτε ο θεµατοφύλακας ούτε κάποιος από τους εντολοδόχους του προβαίνει σε 

ενέργειες σε σχέση µε τον ΟΣΕΚΑ ή µε την εταιρεία διαχείρισης για 

λογαριασµό του ΟΣΕΚΑ οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν συγκρούσεις 

συµφερόντων µεταξύ του ΟΣΕΚΑ, των επενδυτών του ΟΣΕΚΑ, της εταιρείας 

διαχείρισης και αυτού του ιδίου, εκτός αν έχει εξασφαλίσει ότι υπάρχει 

λειτουργικός και ιεραρχικός διαχωρισµός στην επιτέλεση των καθηκόντων του 

θεµατοφύλακα που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συµφερόντων, και 

εφόσον έχει προσδιορίσει, διαχειριστεί, παρακολουθήσει και γνωστοποιήσει 

κατάλληλα στους επενδυτές του ΟΣΕΚΑ τις ενδεχόµενες συγκρούσεις 

συµφερόντων.» 

(7) Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 26 

1. Ο νόµος ή ο κανονισµός του αµοιβαίου κεφαλαίου καθορίζουν τους όρους 

αντικατάστασης της εταιρείας διαχείρισης και του θεµατοφύλακα και θέτουν 

τους κανόνες µε τους οποίους εξασφαλίζεται η προστασία των µεριδιούχων κατά 

την αντικατάσταση αυτή. 

2. Ο νόµος ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων καθορίζουν τους 

όρους αντικατάστασης της εταιρείας διαχείρισης και του θεµατοφύλακα και 
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θέτουν τους κανόνες µε τους οποίους εξασφαλίζεται η προστασία των 

µεριδιούχων κατά την αντικατάσταση αυτή.»  

(8) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα ▌: 

«Άρθρο 26α  

Κατόπιν αιτήµατος, ο θεµατοφύλακας θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών του 

όλες τις πληροφορίες που απέκτησε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων 

του και οι οποίες είναι ενδεχοµένως αναγκαίες για τις αρµόδιες αρχές του ΟΣΕΚΑ ή 

της εταιρείας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ. Εάν οι αρµόδιες αρχές του ΟΣΕΚΑ ή της 

εταιρείας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ διαφέρουν από τις αρµόδιες αρχές του 

θεµατοφύλακα, οι αρµόδιες αρχές του θεµατοφύλακα διαβιβάζουν τις πληροφορίες 

που λαµβάνουν χωρίς καθυστέρηση µε τις αρµόδιες αρχές του ΟΣΕΚΑ και την 

εταιρεία διαχείρισης.  

Άρθρο 26β  

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύµφωνα µε το άρθρο 112, µέτρα που καθορίζουν: 

α) τα στοιχεία σε σχέση µε την παρούσα οδηγία που χρειάζεται να 

περιλαµβάνονται στη γραπτή σύµβαση που αναφέρεται στο άρθρο 22 

παράγραφος 2·  

β) τους όρους άσκησης των λειτουργιών του θεµατοφύλακα, σύµφωνα µε το 

άρθρο 22 παράγραφοι 3, 4 και 5, στους οποίους περιλαµβάνονται: 

(i) ο τύπος των χρηµατοπιστωτικών µέσων που θα εντάσσονται στο 

πεδίο των καθηκόντων θεµατοφυλακής του θεµατοφύλακα, 

σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 5 στοιχείο α)· 

(ii) οι προϋποθέσεις υπό τους οποίες ο θεµατοφύλακας µπορεί να ασκεί 

τα καθήκοντα θεµατοφυλακής χρηµατοπιστωτικών µέσων 

καταχωρισµένων σε κεντρικό αποθετήριο·  

(iii) οι προϋποθέσεις υπό τους οποίες ο θεµατοφύλακας θα φυλάσσει, 

σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 5 στοιχείο β), τα 
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χρηµατοπιστωτικά µέσα που εκδόθηκαν ονοµαστικά και 

καταχωρίστηκαν σε εκδότη ή φορέα τήρησης µητρώου· 

γ) τα καθήκοντα δέουσας επιµέλειας του θεµατοφύλακα, σύµφωνα µε το 

άρθρο 22 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ)· 

δ) την υποχρέωση διαχωρισµού που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 7 

τρίτο εδάφιο στοιχείο δ)· 

ε) τις προϋποθέσεις και τις περιστάσεις υπό τους οποίες τα υπό 

θεµατοφυλακή χρηµατοπιστωτικά µέσα θα πρέπει να θεωρούνται 

απολεσθέντα για τους σκοπούς του άρθρου 24· 

στ) την έννοια των εξωτερικών γεγονότων που ευλόγως εκφεύγουν των 

δυνατοτήτων ελέγχου, οι συνέπειες του οποίων θα ήταν αναπόφευκτες 

παρ’ όλες τις εύλογες προσπάθειες περί του αντιθέτου, δυνάµει του άρθρου 

24 παράγραφος 1 εδάφιο 1. 

στα) τους όρους για την εκπλήρωση της απαίτησης ανεξαρτησίας.» 

(9) Στο άρθρο 30, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Τα άρθρα 13, 14, 14α και 14β εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών στις 

εταιρείες επενδύσεων που δεν έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης εγκεκριµένη 

σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.» 

(10) Το τµήµα 3 του κεφαλαίου V απαλείφεται. 

(11) Στο άρθρο 69 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Η ετήσια έκθεση περιέχει επίσης τα εξής:  

α) το συνολικό ύψος των αποδοχών για το οικονοµικό έτος, µε διάκριση µεταξύ 

πάγιων και µεταβλητών αποδοχών που καταβάλλει η εταιρεία διαχείρισης και η 

εταιρεία επενδύσεων στο προσωπικό της, και τον αριθµό των δικαιούχων και, 

κατά περίπτωση, τη συµµετοχή επί της δηµιουργίας υπεραξίας που καταβάλλεται 

από τον ΟΣΕΚΑ· 
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β) το συνολικό ύψος των αποδοχών ανά κατηγορία υπαλλήλων ή λοιπών µελών 

του προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 14α παράγραφος 3, του 

χρηµατοπιστωτικού οµίλου, της εταιρείας διαχείρισης ή, ανάλογα µε την 

περίπτωση, της εταιρείας επενδύσεων, των οποίων οι ενέργειες έχουν ουσιώδη 

αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του ΟΣΕΚΑ.»  

(11α) Στο άρθρο 78 παράγραφος 3, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείµενο: 

«α)  προσδιορισµός του ΟΣΕΚΑ και της αρµόδιας αρχής·» 

(11β) Στο άρθρο 90, προστίθεται το ακόλουθο κείµενο: 

«Οι νοµοθετικές διατάξεις, οι κανόνες του οργανισµού ή το 

καταστατικό µιας επενδυτικής εταιρείας ορίζουν ότι οι αποδοχές, οι 

δαπάνες ή τα κόστη είναι συµβατά µε µια χρηστή και αποτελεσµατική 

διαχείριση κινδύνου την οποία και προωθούν και δεν ενθαρρύνουν µια 

ανάληψη κινδύνου που είναι αντίθετη µε τα προφίλ κινδύνου του 

ΟΣΕΚΑ ή µε τις επιχειρηµατικές στρατηγικές, τους στόχους, τις αξίες 

και τα συµφέροντα του ΟΣΕΚΑ και των επενδυτών του.  

Η µεταβλητή συνιστώσα τροποποιείται µόνο σε σχέση µε το µέγεθος 

του κεφαλαίου ή την αξία των διαχειριζόµενων στοιχείων του 

ενεργητικού, εκτός εάν ο ΟΣΕΚΑ διατίθεται αποκλειστικά σε 

επαγγελµατίες πελάτες κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 

σηµείο 11 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. 

Όλες οι άλλες µεταβλητές συνιστώσες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) πρέπει να υπολογίζονται βάσει µια κατάλληλης τιµής αναφοράς, 

η οποία αποτυπώνει κατά το δυνατόν αντικειµενικά το 

χαρτοφυλάκιο του ΟΣΕΚΑ· 

β) η διάρκεια της περιόδου αναφοράς πρέπει να ανέρχεται σε 

τουλάχιστον ένα έτος· 
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γ) πρέπει να αντικατοπτρίζουν συµµετρικά την επίδοση σε σχέση µε 

την τιµή αναφορά και, ως εκ τούτου, οι πρόσθετες αποδοχές για 

την υπέρβαση της τιµής αναφοράς πρέπει να αντιστοιχούν στο 

ύψος των µειώσεων σε περίπτωση µειωµένης επίδοσης· και  

δ) Οι πληροφορίες σχετικά µε τους όρους υπολογισµού των 

µεταβλητών συνιστωσών πρέπει να διατίθενται στους επενδυτές, 

τόσο στα φυλλάδια όσο και στις βασικές πληροφορίες για τους 

επενδυτές, κατά τρόπο σαφή και σε γλώσσα κατανοητή από 

όλους, από δε τις πληροφορίες αυτές πρέπει να προκύψει ο 

τρόπος µε τον οποίο οι µεταβλητές συνιστώσες επηρεάζονται 

συµµετρικά από µια καλή ή ανεπαρκή επίδοση του ΟΣΕΚΑ, και 

ο τρόπος υπολογισµού τους· επιπλέον, πρέπει να περιλαµβάνουν 

ρεαλιστικά παραδείγµατα απόλυτων ποσών που συσσωρεύονται 

κατά τη διάρκεια ενός έτους. 

Η Επιτροπή εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το 

άρθρο 112 σχετικά µε µέτρα εξειδίκευσης των απαιτήσεων για τα 

χαρτοφυλάκια αναφοράς και τους δείκτες που είναι επαρκώς 

συγκρίσιµοι µε τους ΟΣΕΚΑ καθορίζοντας τη διάρκεια κατοχής και 

καθορίζοντας τον τρόπο διαπίστωσης των συµµετρικών συνεπειών 

µιας καλής και µιας ανεπαρκούς επίδοσης. 

Παράλληλα µε µια τέτοια αναλογική αποζηµίωση και άλλες µεταβλητές µορφές 

αποζηµίωσης, η εταιρεία διαχείρισης βαρύνει το κεφάλαιο µόνο µε δαπάνες που 

συνδέονται άµεσα µε τη διατήρηση και την προστασία των επενδύσεων.» 

(12) Το άρθρο 98 τροποποιείται ως εξής: 

α) στην παράγραφο 2 το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : 

«δ)  απαίτηση κάθε υπάρχουσας καταγραφής στοιχείων τηλεφωνικών 

συνδιαλέξεων ή δεδοµένων κίνησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 δεύτερο 

εδάφιο στοιχείο β) της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά µε την 

επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία 
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της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών* που 

βρίσκονται στην κατοχή ΟΣΕΚΑ, εταιρειών διαχείρισης, εταιρειών 

επενδύσεων ή θεµατοφυλάκων, όταν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι τα εν 

λόγω στοιχεία που σχετίζονται µε το αντικείµενο της διερεύνησης µπορεί 

να χρησιµοποιηθούν για να αποδειχθεί παραβίαση, από ΟΣΕΚΑ, εταιρείες 

διαχείρισης, εταιρείες επενδύσεων ή θεµατοφύλακες, των υποχρεώσεών 

τους που απορρέουν από την παρούσα οδηγία. ωστόσο, αυτά τα αρχεία δεν 

αφορούν το περιεχόµενο της επικοινωνίας µε την οποία σχετίζονται. 

_________________ 

*  EE L 302, 17.11.2009, σ. 32.» 

β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος ▌: 

«3. Εάν ένα αίτηµα για την παροχή καταγεγραµµένων στοιχείων τηλεφωνικών 

συνδιαλέξεων ή δεδοµένων κίνησης, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 

στοιχείο δ), προϋποθέτει την έγκριση δικαστικής αρχής σύµφωνα µε τους 

εθνικούς κανόνες, υποβάλλεται σχετικό αίτηµα. Αίτηµα έγκρισης µπορεί 

να υποβάλλεται επίσης και ως προληπτικό µέτρο.» 

(13) Το άρθρο 99 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 99 

1.  Σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί κατ’ 

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και µε την επιφύλαξη των εποπτικών 

εξουσιών των αρµόδιων αρχών σύµφωνα µε το άρθρο 98 και του δικαιώµατος 

των κρατών µελών να προβλέπουν και να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, τα 

κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά µε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων 

και άλλων µέτρων, και διασφαλίζουν την εφαρµογή τους. Οι κυρώσεις και τα 

µέτρα είναι αποτελεσµατικές/ά, αναλογικές/ά και αποτρεπτικές/ά. 

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, όπου ισχύουν υποχρεώσεις των ΟΣΕΚΑ, 

εταιρειών διαχείρισης, εταιρειών επενδύσεων ή θεµατοφυλάκων, σε περίπτωση 

παράβασης µπορούν να επιβάλλονται κυρώσεις στα µέλη του διοικητικού 
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οργάνου και σε οιαδήποτε άλλα φυσικά πρόσωπα φέρουν ευθύνη για την 

παράβαση βάσει της εθνικής νοµοθεσίας.  

3. Στις αρµόδιες αρχές παρέχονται όλες οι ανακριτικές εξουσίες που είναι 

αναγκαίες για την επιτέλεση των καθηκόντων τους. Κατά την άσκηση των 

εξουσιών τους, οι αρµόδιες αρχές συνεργάζονται στενά ώστε να διασφαλίζουν 

ότι οι κυρώσεις ή τα µέτρα έχουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, και συντονίζουν 

τη δράση τους όταν ασχολούνται µε διασυνοριακές υποθέσεις.» 

(14) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 99α, 99β, 99γ, 99δ και 99ε: 

«Άρθρο 99α 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η νοµοθεσία, οι κανονισµοί ή οι διοικητικές 

τους διατάξεις τους προβλέπουν κυρώσεις για τις εξής περιπτώσεις: 

α) οι δραστηριότητες ενός ΟΣΕΚΑ ασκούνται χωρίς άδεια λειτουργίας, κατά 

παράβαση του άρθρου 5· 

β) οι δραστηριότητες µιας εταιρείας διαχείρισης αναλαµβάνονται χωρίς 

προηγούµενη άδεια, κατά παράβαση του άρθρου 6· 

γ) οι δραστηριότητες µιας εταιρείας επενδύσεων αναλαµβάνονται χωρίς 

προηγούµενη άδεια, κατά παράβαση του άρθρου 27· 

δ) αποκτάται, άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή σε εταιρεία διαχείρισης ή 

αυξάνεται περαιτέρω η ειδική συµµετοχή σε εταιρεία διαχείρισης, ούτως 

ώστε η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή των µεριδίων κεφαλαίου που 

κατέχεται να φθάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του 20%, του 30% 

ή του 50% ή ώστε η εταιρεία διαχείρισης να καταστεί θυγατρική 

επιχείρηση του αγοραστή (εφεξής «προτεινόµενη απόκτηση 

συµµετοχής»), χωρίς ο αγοραστής να απευθύνει κοινοποίηση εγγράφως 

στις εποπτικές αρχές της εταιρείας διαχείρισης, στην οποία επιδιώκει είτε 

να αποκτήσει ειδική συµµετοχή είτε να την αυξήσει, κατά παράβαση του 

άρθρου 11 παράγραφος 1· 



 

 
 PE509.807/ 36 

 EL 

ε) διατίθεται, άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή σε εταιρεία διαχείρισης ή 

µειώνεται προκειµένου η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή των 

µεριδίων κεφαλαίου που κατέχεται να µειωθεί σε λιγότερο από 20%, 30% 

ή 50% ή προκειµένου η εταιρεία διαχείρισης να παύσει να είναι 

θυγατρική, χωρίς να απευθυνθεί κοινοποίηση εγγράφως στις αρµόδιες 

αρχές, κατά παράβαση του άρθρου 11 παράγραφος 1· 

στ) εταιρεία διαχείρισης αποκτά άδεια µε ψευδείς δηλώσεις ή µε οιονδήποτε 

άλλον αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση του άρθρου 7 παράγραφος 5 

στοιχείο β)· 

ζ) εταιρεία επενδύσεων αποκτά άδεια µε ψευδείς δηλώσεις ή µε οιονδήποτε 

άλλον αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση του άρθρου 29 παράγραφος 4 

στοιχείο β)· 

η) εταιρεία διαχείρισης, µόλις ενηµερωθεί για αποκτήσεις ή εκποιήσεις 

συµµετοχών στο κεφάλαιό της, οι οποίες αυξάνουν ή µειώνουν τα 

αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής πέραν των ποσοστών που αναφέρονται 

στο άρθρο 11 παράγραφος 10 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, δεν γνωστοποιεί 

στις αρµόδιες αρχές τις εν λόγω αποκτήσεις ή εκποιήσεις, κατά παράβαση 

του άρθρου 11 παράγραφος 1· 

θ) εταιρεία διαχείρισης δεν γνωστοποιεί στην αρµόδια αρχή, τουλάχιστον µία 

φορά κατ’ έτος, τα ονόµατα των µετόχων και εταίρων που κατέχουν 

ειδικές συµµετοχές, καθώς και τα ποσοστά των συµµετοχών αυτών, κατά 

παράβαση του άρθρου 11 παράγραφος 1· 

ι) εταιρεία διαχείρισης δεν συµµορφώνεται µε διαδικασίες και ρυθµίσεις που 

επιβάλλονται σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ 

εφαρµογή του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο α)· 

ια) εταιρεία διαχείρισης δεν συµµορφώνεται µε απαιτήσεις σε επίπεδο δοµής 

και οργάνωσης που επιβάλλονται σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις που 

θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο β)· 
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ιβ) εταιρεία επενδύσεων δεν συµµορφώνεται µε διαδικασίες και ρυθµίσεις που 

επιβάλλονται σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ 

εφαρµογή του άρθρου 31· 

ιγ) εταιρεία διαχείρισης ή εταιρεία επενδύσεων δεν συµµορφώνεται µε 

απαιτήσεις σχετικά µε την ανάθεση λειτουργιών της σε τρίτους, που 

επιβάλλονται σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ 

εφαρµογή των άρθρων 13 και 30· 

ιδ) εταιρεία διαχείρισης ή εταιρεία επενδύσεων δεν συµµορφώνεται µε 

κανόνες δεοντολογίας που επιβάλλονται σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις 

που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή των άρθρων 14 και 30· 

ιε) θεµατοφύλακας δεν εκτελεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τις εθνικές 

διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 22 παράγραφοι 3 

έως 7· 

ιστ) εταιρεία επενδύσεων ή, για καθένα από τα αµοιβαία κεφάλαια τα οποία 

διαχειρίζεται, εταιρεία διαχείρισης επανειληµµένως δεν τηρεί τις 

υποχρεώσεις της σχετικά µε τις επενδυτικές πολιτικές των ΟΣΕΚΑ, τις 

οποίες προβλέπουν οι εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή 

του κεφαλαίου VII· 

ιζ) εταιρεία διαχείρισης ή εταιρεία επενδύσεων δεν χρησιµοποιεί διαδικασία 

διαχείρισης των κινδύνων ή διαδικασία για την ακριβή και αµερόληπτη 

αποτίµηση της αξίας των εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, όπως 

προβλέπεται στις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή του 

άρθρου 51 παράγραφος 1· 

ιη) εταιρεία επενδύσεων ή, για καθένα από τα αµοιβαία κεφάλαια τα οποία 

διαχειρίζεται, εταιρεία διαχείρισης επανειληµµένως δεν τηρεί τις 

υποχρεώσεις της σχετικά µε την πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται 

στους επενδυτές, τις οποίες προβλέπουν οι εθνικές διατάξεις που 

θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή των άρθρων 68 έως 82· 
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ιθ) εταιρεία επενδύσεων ή εταιρεία διαχείρισης που προβαίνει στη διάθεση 

µεριδίων ενός ΟΣΕΚΑ τον οποίο διαχειρίζεται σε κάποιο άλλο κράτος 

µέλος, διαφορετικό από το κράτος µέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, δεν 

συµµορφώνεται µε την απαίτηση κοινοποίησης που προβλέπεται στο 

άρθρο 93 παράγραφος 1. 

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, οι διοικητικές κυρώσεις και τα µέτρα που µπορούν να 

εφαρµοστούν περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής:  

α) δηµόσια προειδοποίηση ή ανακοίνωση ή προειδοποίηση που αναφέρει το 

υπαίτιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και τη φύση της παράβασης, 

β) έκδοση διαταγής προς το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για παύση της 

επίµαχης συµπεριφοράς και αποφυγή της επανάληψής της· 

γ) σε περίπτωση εταιρείας διαχείρισης ή ΟΣΕΚΑ, ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας της εταιρείας διαχείρισης ή του ΟΣΕΚΑ· 

δ) επιβολή προσωρινής ή µόνιµης απαγόρευσης κατά οιουδήποτε µέλους του 

διοικητικού οργάνου της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων 

ή κάθε άλλου υπαίτιου φυσικού προσώπου να ασκεί καθήκοντα σε αυτές ή 

άλλες εταιρείες· 

ε) σε περίπτωση νοµικού προσώπου, επιβολή αποτελεσµατικών, αναλογικών 

και αποτρεπτικών διοικητικών χρηµατικών προστίµων ▌· 

στ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, επιβολή αποτελεσµατικών, 

αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών χρηµατικών προστίµων ▌· 

ζ) επιβολή διοικητικών χρηµατικών προστίµων µέχρι και το δεκαπλάσιο του 

ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν 

λόγω της παράβασης, όπου αυτά δύνανται να προσδιοριστούν. 

Άρθρο 99β 

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές δηµοσιοποιούν, χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, οιεσδήποτε κυρώσεις ή οιαδήποτε µέτρα επιβάλλονται 
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λόγω παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται για τη µεταφοράτης 

παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, συµπεριλαµβάνοντας πληροφορίες σχετικά µε το 

είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα των προσώπων που ευθύνονται 

για αυτήν, εκτός αν η εν λόγω δηµοσιοποίηση θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη 

σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Σε περίπτωση που η δηµοσιοποίηση θα 

προξενούσε δυσανάλογη ζηµία στα εµπλεκόµενα µέρη, οι αρµόδιες αρχές 

δηµοσιοποιούν ανώνυµα τις κυρώσεις ή τα µέτρα που επιβλήθηκαν. 

Άρθρο 99γ 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τον καθορισµό του είδους των 

διοικητικών κυρώσεων ή µέτρων και του ύψους των διοικητικών χρηµατικών 

προστίµων, οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι αυτά έχουν αποτελεσµατικό, 

αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα και λαµβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές 

περιστάσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται: 

α) η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης, 

β) ο βαθµός ευθύνης του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού προσώπου,  

γ) η οικονοµική ισχύς του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού προσώπου, όπως 

προκύπτει από τον συνολικό κύκλο εργασιών του υπαίτιου νοµικού 

προσώπου ή από το ετήσιο εισόδηµα του υπαίτιου φυσικού προσώπου· 

δ) η σπουδαιότητα των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που 

αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, της ζηµίας που 

προκλήθηκε σε τρίτους καθώς και, ενδεχοµένως, της ζηµίας που 

προκλήθηκε στη λειτουργία των αγορών ή της οικονοµίας στο σύνολό 

της, στο βαθµό που αυτές µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν· 

ε) ο βαθµός συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού προσώπου µε την 

αρµόδια αρχή, 

στ) προηγούµενες παραβάσεις του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού προσώπου, 

2. Η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές που απευθύνονται στις αρµόδιες 

αρχές, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, σχετικά 
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µε το είδος των διοικητικών µέτρων και κυρώσεων και το ύψος των διοικητικών 

χρηµατικών προστίµων. 

Άρθρο 99δ 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές θεσπίζουν 

αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για την ενθάρρυνση των καταγγελιών προς τις 

αρµόδιες αρχές όσον αφορά παραβάσεις των εθνικών διατάξεων µεταφοράς της 

παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και ότι οι αρµόδιες αρχές παρέχουν στα 

πρόσωπα που καταγγέλλουν τις παραβιάσεις αυτές έναν ή περισσότερους 

ασφαλείς διαύλους επικοινωνίας. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν επίσης ότι η 

ταυτότητα των προσώπων που προβαίνουν στις καταγγελίες αυτές µέσω των 

διαύλων αυτών είναι γνωστή µόνο στην αρµόδια εθνική αρχή. 

2. Οι µηχανισµοί της παραγράφου 1 περιλαµβάνουν τουλάχιστον: 

α) ειδικές διαδικασίες για τη λήψη και την παρακολούθηση καταγγελιών για 

παραβάσεις,  

β) κατάλληλη προστασία για εργαζοµένους εταιρειών επενδύσεων και 

εταιρειών διαχείρισης που καταγγέλλουν παραβάσεις που διαπράττονται 

εντός της εταιρείας· 

γ) προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο του προσώπου 

που καταγγέλλει τις παραβάσεις, όσο και του φυσικού προσώπου που 

φέρεται ότι διέπραξε παράβαση, σύµφωνα µε τις αρχές που καθορίζονται 

στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών*. 

2α. Η ΕΑΚΑΑ παρέχει έναν ή περισσότερους ασφαλείς διαύλους επικοινωνίας για 

την καταγγελία παραβιάσεων των εθνικών διατάξεων µεταφοράς της 

παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν επίσης ότι 

η ταυτότητα των προσώπων που προβαίνουν στις καταγγελίες αυτές µέσω 

των διαύλων αυτών είναι γνωστή µόνο στην ΕΑΚΑΑ.  
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2β. Η καταγγελία µε καλή πίστη προς την ΕΑΚΑΑ ή προς την αρµόδια αρχή της 

παραβίασης των εθνικών διατάξεων µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο 

εθνικό δίκαιο σύµφωνα µε την παράγραφο 2α δεν συνιστά παραβίαση τυχόν 

περιορισµού γνωστοποίησης πληροφοριών που έχει επιβληθεί µε σύµβαση ή 

µε νοµοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη και δεν συνεπάγεται 

κανενός είδους ευθύνη του προσώπου που προβαίνει στην κοινοποίηση αυτή. 

3. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις εταιρείες να καθιερώνουν κατάλληλες 

διαδικασίες για να µπορούν οι εργαζόµενοί τους να καταγγέλλουν παραβάσεις 

εσωτερικά, µέσω ειδικού διαύλου. 

Άρθρο 99ε 

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν ετησίως στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες 

σχετικά µε όλα τα µέτρα ή τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 

99. Η ΕΑΚΑΑ δηµοσιεύει τις εν λόγω πληροφορίες σε ετήσια έκθεση. 

2. Όταν η αρµόδια αρχή ανακοινώνει δηµοσίως ένα µέτρο ή µια κύρωση, 

ενηµερώνει επίσης και την ΕΑΚΑΑ σχετικά µε το εν λόγω µέτρο ή κύρωση. Εάν 

ένα δηµοσιοποιηµένο µέτρο ή κύρωση αφορά εταιρεία διαχείρισης, η ΕΑΚΑΑ 

προσθέτει στον κατάλογο των εταιρειών διαχείρισης, που δηµοσιεύεται βάσει 

του άρθρου 6 παράγραφος 1, παραποµπή στο εν λόγω δηµοσιοποιηµένο µέτρο ή 

κύρωση.  

3. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά µε τις 

διαδικασίες και τα έντυπα για την υποβολή των πληροφοριών, όπως αναφέρεται 

στο παρόν άρθρο. 

  Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων 

στην Επιτροπή έως την ...*. 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά 

πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε το άρθρο 15 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»· 

                                                 
*   ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία ... 
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___________________ 

* ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31. 

▌» 

(15) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 

«Άρθρο 104α 

1. Το κράτος µέλος εφαρµόζει την οδηγία 95/46/ΕΚ κατά την επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγµατοποιείται στο κράτος µέλος 

δυνάµει της παρούσας οδηγίας. 

2. Για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγµατοποιείται 

από την ΕΑΚΑΑ δυνάµει της παρούσας οδηγίας, εφαρµόζεται ο κανονισµός 

(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και 

τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδοµένων αυτών*. 

_________________ 

*  EE L 8, 12.1.2001, σ. 1.» 

(16) Στο άρθρο 112, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή 

υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. 

  Η προβλεπόµενη στα άρθρα 12, 14, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 90, 95,  

και 111 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 

Επιτροπή για περίοδο τεσσάρων ετών από την 4η Ιανουαρίου 2011. 

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 50α εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο τεσσάρων ετών από την 4η Ιουλίου 2011. 
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  Η προβλεπόµενη στα άρθρα 22 και 24 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο τεσσάρων ετών από την […]. Η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 

αργότερο έξι µήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των τεσσάρων ετών. Η 

εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτοµάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο την ανακαλέσει σύµφωνα µε το 

άρθρο 112α. 

(17) Στο άρθρο 112α, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 12, 14, 22, 24, 43, 50α, 51, 60, 

61, 62, 64, 75, 78, 81, 90, 95 και 111 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συµβούλιο.» 

(18) Το παράρτηµα I τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας. 

Άρθρο 2 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο 

την […]. Κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο αυτών των διατάξεων. 

Εφαρµόζουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 από […]. 

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην 

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη 

δηµοσίευσή τους. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η εν 

λόγω αναφορά. 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων 

εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα 

οδηγία. 

Όταν τα έγγραφα που επισυνάπτουν τα κράτη µέλη στην κοινοποίηση των µέτρων 

εφαρµογής δεν επαρκούν προκειµένου να αξιολογηθεί πλήρως η συµφωνία των εν 

λόγω µέτρων µε ορισµένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή δύναται, 
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µετά από αίτηση της ΕΑΚΑΑ ενόψει της εκπλήρωσης των καθηκόντων της 

σύµφωνα µε τον κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 ή µε δική της πρωτοβουλία, να 

ζητήσει από τα κράτη µέλη να παράσχουν λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε 

τη µεταφορά της παρούσας οδηγία στο εθνικό δίκαιο και την εφαρµογή των εν 

λόγω µέτρων. 

Άρθρο 3 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 4 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

...,  

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος     Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Στο παράρτηµα I, στο σχέδιο Α, το στοιχείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2.  Πληροφορίες σχετικά µε τον θεµατοφύλακα: 

2.1.  Στοιχεία ταυτοποίησης του θεµατοφύλακα του ΟΣΕΚΑ και περιγραφή των 

καθηκόντων του· 

2.2.  Περιγραφή κάθε λειτουργίας φύλαξης που ανατίθεται από τον θεµατοφύλακα ▌ 

και αναφορά τυχόν συγκρούσεων συµφερόντων που µπορεί να ανακύψουν από 

την ανάθεση. 

Κατόπιν αιτήσεως, διατίθενται, από τον θεµατοφύλακα πληροφορίες σχετικά µε 

όλους τους οργανισµούς που συµµετέχουν στη φύλαξη στοιχείων ενεργητικού του 

κεφαλαίου, καθώς και σχετικά µε συγκρούσεις συµφερόντων που µπορεί να 

ανακύψουν.» 

 

 


