
 

AM\941615EL.doc  PE509.807v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

26.6.2013 A7-0125/2 

Τροπολογία  2 

Thomas Mann 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

Anne E. Jensen 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

Syed Kamall 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Έκθεση A7-0125/2013 

Sven Giegold 

Νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς 

συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 

COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

Οδηγία 2009/65/ΕΚ 

Άρθρο 14β - παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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: 

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·  

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 ή των 

επενδυτών στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ, και 

περιλαµβάνει µέτρα για την αποτροπή των 

συγκρούσεων συµφερόντων·  

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 ή των 

επενδυτών στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ, και 

περιλαµβάνει µέτρα για την αποτροπή των 

συγκρούσεων συµφερόντων·  
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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·  

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 
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. Το έγγραφο 
βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές 
περιλαµβάνει λεπτοµέρειες των εν λόγω 
πολιτικών αποδοχών και τη βάση στην 
οποία στηρίχτηκαν, καθώς και 
τεκµηρίωση της τήρησης των αρχών του 
άρθρου 14α·  

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·  

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·  

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·  

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·  

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 επίδοσης του ατόµου 

και της σχετικής επιχειρηµατικής µονάδας 

ζ) όπου οι αποδοχές είναι συνάρτηση των 

επιδόσεων, το συνολικό ποσόν των 

αποδοχών στηρίζεται σε έναν συνδυασµό 

της αξιολογούµενης επίδοσης του ατόµου 

και της σχετικής επιχειρηµατικής µονάδας 
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ή του σχετικού ΟΣΕΚΑ µε τα συνολικά 

αποτελέσµατα της εταιρείας διαχείρισης, 

ενώ κατά την αξιολόγηση της ατοµικής 

επίδοσης, λαµβάνονται υπόψη κριτήρια 

χρηµατοοικονοµικά και µη 

χρηµατοοικονοµικά·  

ή του σχετικού ΟΣΕΚΑ µε τα συνολικά 

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 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·  

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 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, τις µακροπρόθεσµες 
επιδόσεις των ΟΣΕΚΑ 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·  

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·  

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·  

 ι α) η µεταβλητή συνιστώσα αποδοχών 
υπόκειται στους όρους που ορίζονται στο 
στοιχείο ιε), σύµφωνα µε το οποίο οι 
µεταβλητές αποδοχές συρρικνώνονται 
σηµαντικά όταν η σχετική εταιρεία 
διαχείρισης ή ο σχετικός ΟΣΕΚΑ 
παρουσιάζει υποτονικές ή αρνητικές 
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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· Το αρνητικό µπόνους (µάλους) 
και η επιστροφή ποσών νοούνται όπως 
ορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές 
2013/201 της ΕΑΚΑΑ· 

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·  

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·  

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 

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%.  

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 

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 

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 



 

AM\941615EL.doc  PE509.807v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

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·  

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 40% 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.  

ιδ) η καταβολή σηµαντικού µέρους, και σε 

κάθε περίπτωση τουλάχιστον 40% 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·  

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.  

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.  

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 

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 
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εισπραχθεί, µεταξύ άλλων µέσω αρνητικού 

µπόνους (µάλους) ή διατάξεων περί 

επιστροφής ποσών·  

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.  

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·  

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·  

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.  

ιη) οι µεταβλητές αποδοχές δεν 

καταβάλλονται µέσω φορέων (τύπου 

ειδικού σκοπού) ή µεθόδων που 

διευκολύνουν την αποφυγή των 

απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας.  

Or. en 
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Έκθεση A7-0125/2013 

Sven Giegold 

Νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς 

συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 

COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 2009/65/ΕΚ 

Άρθρο 14β – παράγραφοι 1 β και 1 γ (νέες) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Ο ΟΣΕΚΑ/η εταιρεία διαχείρισης/η 
επιτροπή αποδοχών παρέχει στους 
επενδυτές πληροφορίες σε σταθερό µέσο 
σε ετήσια βάση, καθορίζοντας την 
πολιτική αποδοχών του ΟΣΕΚΑ για το 
προσωπικό στο πλαίσιο του άρθρου 14α 
και περιγράφοντας τον τρόπο 
υπολογισµού των αποδοχών. 

 1γ. Παρά το άρθρο 14β παράγραφος 1, τα 
κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η αρµόδια 
αρχή µπορεί να απαιτήσει από τον 
ΟΣΕΚΑ/την εταιρεία διαχείρισης/την 
επιτροπή αποδοχών να εξηγήσει 
εγγράφως τον τρόπο µε τον οποίο κάθε 
σύνολο µεταβλητών αποδοχών 
συµµορφώνεται προς την υποχρέωση 
υιοθέτησης µιας πολιτικής αποδοχών η 
οποία: 

 α) προωθεί την ορθή και αποτελεσµατική 
διαχείριση κινδύνων· 

 β) δεν ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων 
που είναι ασύµβατη προς τους 
κανονισµούς ή τα καταστατικά έγγραφα 
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των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται και/ή το 
προφίλ κινδύνου κάθε τέτοιου ΟΣΕΚΑ. 

 Σε στενή συνεργασία µε την ΕΑΤ, η 
ΕΑΚΑΑ περιλαµβάνει στις 
κατευθυντήριες γραµµές της σχετικά µε 
τις πολιτικές αποδοχών τον τρόπο 
εφαρµογής διαφορετικών τοµεακών 
αρχών περί αποδοχών, όπως είναι οι 
αρχές των οδηγιών 2011/61/ΕΕ και 
2013/36/ΕΕ, εάν οι υπάλληλοι ή άλλες 
κατηγορίες προσωπικού παρέχουν 
υπηρεσίες που υπάγονται σε διαφορετικές 
τοµεακές αρχές περί αποδοχών. 

Or. en 

 

 


