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Τροπολογία 75
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Προκειμένου να διευκολύνεται η 
επιβολή των δικαιωμάτων του ευρέος 
επενδυτικού κοινού σε περιπτώσεις 
διασυνοριακής εμπορικής προώθησης 
επενδυτικών κεφαλαίων, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι σε 
περιπτώσεις μαζικών παραβάσεων, το 
επενδυτικό κοινό έχει πρόσβαση σε 
αντιπροσωπευτικά έννομα μέσα σύμφωνα 
με την εθνική και την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία σύμφωνα με την οδηγία [XXX 
... σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές 
αγωγές για την προστασία των 
συλλογικών συμφερόντων των 
καταναλωτών].

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την ενίσχυση της διασυνοριακής διανομής επενδυτικών κεφαλαίων στην ενιαία αγορά, θα 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι το ευρύ επενδυτικό κοινό μπορεί να αναλαμβάνει συλλογικά 
αντιπροσωπευτικές νομικές ενέργειες σε διασυνοριακή βάση σε περιπτώσεις μαζικών 
παραβάσεων. Αυτό επί του παρόντος αναπτύσσεται σε μια οδηγία σχετικά με τις 
αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των 
καταναλωτών. Ο κατάλογος των νομικών ενεργειών που θα καλύπτονται από αυτή τη νέα 
οδηγία, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, συμπεριλαμβάνει τους ΟΣΕΚΑ και τους ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 76
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8



PE629.583v01-00 4/66 AM\1167229EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η απουσία σαφών και ενιαίων 
προϋποθέσεων για τη διακοπή της 
διάθεσης των μεριδίων ή των μετοχών ενός 
ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ της ΕΕ σε ένα κράτος 
μέλος υποδοχής δημιουργεί οικονομική και 
νομική αβεβαιότητα για τους διαχειριστές 
του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, η παρούσα 
πρόταση προβλέπει σαφείς προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των κατώτατων 
ορίων, βάσει των οποίων θα μπορούσε να 
γίνει διαγραφή της καταχώρισης. Τα 
κατώτατα όρια είναι ενδεικτικά του πότε ο 
διαχειριστής ενός κεφαλαίου μπορεί να 
θεωρήσει ότι οι δραστηριότητές του έχουν 
καταστεί αμελητέες σε ένα συγκεκριμένο 
κράτος μέλος υποδοχής. Οι προϋποθέσεις 
καθορίζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
εξισορροπούνται, αφενός, τα συμφέροντα 
των διαχειριστών των κεφαλαίων να 
μπορούν να διαγράψουν την καταχώριση 
κεφαλαίων που διατίθενται στην αγορά, 
όταν πληρούνται οι προκαθορισμένοι όροι, 
και, αφετέρου, τα συμφέροντα των 
επενδυτών στο κεφάλαιο από το σχετικό 
κράτος μέλος υποδοχής.

(8) Η απουσία σαφών και ενιαίων 
προϋποθέσεων για τη διακοπή της 
διάθεσης των μεριδίων ή των μετοχών ενός 
ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ της ΕΕ σε ένα κράτος 
μέλος υποδοχής δημιουργεί οικονομική και 
νομική αβεβαιότητα για τους διαχειριστές 
του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, η παρούσα 
πρόταση προβλέπει σαφείς προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των κατώτατων 
ορίων, βάσει των οποίων θα μπορούσε να 
γίνει διαγραφή της καταχώρισης. Τα 
κατώτατα όρια είναι ενδεικτικά του πότε ο 
διαχειριστής ενός κεφαλαίου μπορεί να 
θεωρήσει ότι οι δραστηριότητές του έχουν 
καταστεί αμελητέες σε ένα συγκεκριμένο 
κράτος μέλος υποδοχής. Οι προϋποθέσεις 
καθορίζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
εξισορροπούνται, αφενός, τα συμφέροντα 
των διαχειριστών των κεφαλαίων να 
μπορούν να διαγράψουν την καταχώριση 
κεφαλαίων που διατίθενται στην αγορά, 
όταν πληρούνται οι προκαθορισμένοι όροι, 
και, αφετέρου, τα συμφέροντα των 
επενδυτών στο κεφάλαιο από το σχετικό 
κράτος μέλος υποδοχής. Προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η προστασία του ευρέος 
επενδυτικού κοινού, δεν θα πρέπει να 
επιτρέπεται η άρση κοινοποίησης των 
κεφαλαίων, εάν οι μικροεπενδυτές στο 
σχετικό κράτος μέλος υποδοχής κατέχουν 
μερίδια ή μετοχές του κεφαλαίου.

Or. en

Τροπολογία 77
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας 
ΔΟΕΕ που είναι διατεθειμένος να 

(10) Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας 
ΔΟΕΕ ή μια εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ 
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δοκιμάσει τη διάθεση των επενδυτών για 
μια συγκεκριμένη επενδυτική ιδέα ή 
επενδυτική στρατηγική έρχεται 
αντιμέτωπος με διαφορετική μεταχείριση 
των δραστηριοτήτων πριν από την 
εμπορική προώθηση σε διαφορετικά 
εθνικά νομικά συστήματα. Σε ορισμένα 
κράτη μέλη όπου επιτρέπονται οι ενέργειες 
πριν από την εμπορική προώθηση, ο 
ορισμός και οι προϋποθέσεις ποικίλλουν 
σημαντικά. Ωστόσο, σε άλλα κράτη μέλη 
δεν υφίσταται καθόλου η έννοια των 
ενεργειών πριν από την εμπορική 
προώθηση. Για να αντιμετωπιστούν αυτές 
οι αποκλίσεις, θα πρέπει να προβλεφθεί 
ένας εναρμονισμένος ορισμός των 
ενεργειών πριν από την εμπορική 
προώθηση και θα πρέπει να καθοριστούν 
οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένας ΔΟΕΕ 
της ΕΕ μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες 
αυτές.

που είναι διατεθειμένος να δοκιμάσει τη 
διάθεση των επενδυτών για μια 
συγκεκριμένη επενδυτική ιδέα ή 
επενδυτική στρατηγική έρχεται 
αντιμέτωπος με διαφορετική μεταχείριση 
των δραστηριοτήτων πριν από την 
εμπορική προώθηση σε διαφορετικά 
εθνικά νομικά συστήματα. Σε ορισμένα 
κράτη μέλη όπου επιτρέπονται οι ενέργειες 
πριν από την εμπορική προώθηση, ο 
ορισμός και οι προϋποθέσεις ποικίλλουν 
σημαντικά. Ωστόσο, σε άλλα κράτη μέλη 
δεν υφίσταται καθόλου η έννοια των 
ενεργειών πριν από την εμπορική 
προώθηση. Για να αντιμετωπιστούν αυτές 
οι αποκλίσεις, θα πρέπει να προβλεφθεί 
ένας εναρμονισμένος ορισμός των
ενεργειών πριν από την εμπορική 
προώθηση και θα πρέπει να καθοριστούν 
οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένας ΔΟΕΕ 
ή μια εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ της 
ΕΕ μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες 
αυτές.

Or. en

Τροπολογία 78
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να αναγνωριστούν οι 
ενέργειες πριν από την εμπορική 
προώθηση βάσει της παρούσας οδηγίας, θα 
πρέπει να αφορούν επενδυτική ιδέα ή 
στρατηγική, χωρίς να έχει ήδη συσταθεί
όντως ΟΕΕ. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια 
των ενεργειών πριν από την εμπορική 
προώθηση, οι επενδυτές δεν είναι σε θέση 
να εγγραφούν στα μερίδια ή τις μετοχές 
ενός ΟΕΕ, επειδή το κεφάλαιο δεν 
υφίσταται ακόμη, και δεν θα πρέπει να 
επιτρέπεται η διανομή εγγράφων 
προσφοράς, ακόμη και υπό μορφή 

(11) Προκειμένου να αναγνωριστούν οι 
ενέργειες πριν από την εμπορική 
προώθηση βάσει της παρούσας οδηγίας, θα 
πρέπει να απευθύνονται σε επαγγελματία 
επενδυτή και να αφορούν επενδυτική ιδέα 
ή στρατηγική, χωρίς να έχει ήδη συσταθεί 
ΟΕΕ ή τμήμα, ή εγκατεστημένο ΟΕΕ ή 
τμήμα του οποίου εμπορική προώθηση 
δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί στο σχετικό 
κράτος μέλος. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια 
των ενεργειών πριν από την εμπορική 
προώθηση, οι επενδυτές δεν είναι σε θέση 
να εγγραφούν στα μερίδια ή τις μετοχές 
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σχεδίου, σε πιθανούς επενδυτές κατά τη 
διάρκεια αυτού του σταδίου. Ωστόσο, όταν 
μετά τις δραστηριότητες πριν από τη 
εμπορική προώθηση, ο ΔΟΕΕ προσφέρει 
για εγγραφή μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ, 
με χαρακτηριστικά παρόμοια με την 
επενδυτική ιδέα που διατίθεται πριν από 
την εμπορική προώθηση, θα πρέπει να 
ακολουθείται η ενδεδειγμένη διαδικασία 
κοινοποίησης της διάθεσης στην αγορά και 
ο ΔΟΕΕ δεν θα πρέπει να μπορεί να 
επικαλεσθεί αντίστροφη προσέλκυση.

ενός ΟΕΕ, και δεν θα πρέπει να 
επιτρέπεται η διανομή τελικών εκδόσεων 
των εγγράφων προσφοράς, ή οποιαδήποτε 
μορφή εγγράφων εγγραφής, σε πιθανούς 
επενδυτές κατά τη διάρκεια αυτού του 
σταδίου. Ωστόσο, όταν μετά τις 
δραστηριότητες πριν από τη εμπορική 
προώθηση από τον ΔΟΕΕ, ένας επενδυτής 
που υπάγεται σε αυτές τις 
δραστηριότητες εγγραφεί σε μερίδια ή 
μετοχές ενός ΟΕΕ ή τμήματος, με 
χαρακτηριστικά παρόμοια με την 
επενδυτική ιδέα που διατίθεται πριν από 
την εμπορική προώθηση, ή σε ΔΟΕ ή 
τμήμα που αναφέρεται κατά τη διάρκεια 
των δραστηριοτήτων πριν από την 
εμπορική προώθηση, θα πρέπει να 
ακολουθείται η ενδεδειγμένη διαδικασία 
κοινοποίησης της διάθεσης στην αγορά και 
ο ΔΟΕΕ δεν θα πρέπει να μπορεί να 
επικαλεσθεί αντίστροφη προσέλκυση. 
Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
εθνικές αρμόδιες αρχές μπορούν να 
ασκούν τον ελέγχό τους επί των 
δραστηριοτήτων πριν από την εμπορική 
προώθηση στο κράτος μέλος τους, οι 
ΔΟΕΕ θα πρέπει να αποστέλλουν 
ανεπίσημη επιστολή ή e-mail για να 
ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής και τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή 
των κρατών μελών στα οποία θα 
διεξάγουν τις δραστηριότητες πριν από 
την εμπορική προώθηση, αναφέροντας σε 
ποιο κράτος μέλος ή σε ποια κράτη μέλη 
θα διεξάγουν τις δραστηριότητες πριν 
από την εμπορική προώθηση. Οι ΔΟΕΕ 
θα πρέπει επιπροσθέτως να διασφαλίζουν 
ότι οι δραστηριότητές τους πριν από την 
εμπορική προώθηση τεκμηριώνονται 
κατάλληλα και καθίσταται διαθέσιμες, 
κατόπιν αιτήματος, στις σχετικές εθνικές 
αρμόδιες αρχές.

Or. en
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Τροπολογία 79
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να αναγνωριστούν οι 
ενέργειες πριν από την εμπορική 
προώθηση βάσει της παρούσας οδηγίας, 
θα πρέπει να αφορούν επενδυτική ιδέα ή 
στρατηγική, χωρίς να έχει ήδη συσταθεί 
όντως ΟΕΕ. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια 
των ενεργειών πριν από την εμπορική
προώθηση, οι επενδυτές δεν είναι σε θέση 
να εγγραφούν στα μερίδια ή τις μετοχές 
ενός ΟΕΕ, επειδή το κεφάλαιο δεν 
υφίσταται ακόμη, και δεν θα πρέπει να 
επιτρέπεται η διανομή εγγράφων 
προσφοράς, ακόμη και υπό μορφή 
σχεδίου, σε πιθανούς επενδυτές κατά τη 
διάρκεια αυτού του σταδίου. Ωστόσο, 
όταν μετά τις δραστηριότητες πριν από τη 
εμπορική προώθηση, ο ΔΟΕΕ προσφέρει 
για εγγραφή μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ, 
με χαρακτηριστικά παρόμοια με την 
επενδυτική ιδέα που διατίθεται πριν από 
την εμπορική προώθηση, θα πρέπει να 
ακολουθείται η ενδεδειγμένη διαδικασία 
κοινοποίησης της διάθεσης στην αγορά 
και ο ΔΟΕΕ δεν θα πρέπει να μπορεί να 
επικαλεσθεί αντίστροφη προσέλκυση.

(11) Προκειμένου να αναγνωριστούν οι 
ενέργειες πριν από την εμπορική 
προώθηση βάσει των οδηγιών 2009/65/ΕΚ 
και 2011/61/EΕ, θα πρέπει να αφορούν 
επενδυτική ιδέα ή στρατηγική ΟΕΕ ή 
ΟΣΕΚΑ, η εμπορική προώθηση των 
οποίων δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί στο 
κράτος μέλος όπου οι εν δυνάμει 
επενδυτές έχουν την κατοικία ή την έδρα 
τους. Προκειμένου να αποφευχθεί η 
δυνατότητα επικλήσεων από τους ΔΟΕΕ 
ή τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ για 
αντίστροφη προσέλκυση μέσω 
δραστηριοτήτων πριν από την εμπορική 
προώθηση, εντός 12 μηνών από την 
επαφή τους στο πλαίσιο της 
δραστηριότητας πριν από την εμπορική 
προώθηση, οι επενδυτές πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να αποκτούν μερίδια ή 
μετοχές στον ΟΕΕ ή στον ΟΣΕΚΑ που 
αναφέρεται στις πληροφορίες που 
παρέχονται στο πλαίσιο της 
δραστηριότητας πριν από την εμπορική 
προώθηση ή ενός ΟΕΕ ή ΟΣΕΚΑ που έχει 
κοινοποιηθεί για εμπορική προώθηση ως 
αποτέλεσμα της εμπορικής προώθησης 
μόνο στο πλαίσιο των κανόνων εμπορικής 
προώθησης.

Or. en

Τροπολογία 80
Barbara Kappel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να αναγνωριστούν οι 
ενέργειες πριν από την εμπορική 
προώθηση βάσει της παρούσας οδηγίας, 
θα πρέπει να αφορούν επενδυτική ιδέα ή 
στρατηγική, χωρίς να έχει ήδη συσταθεί 
όντως ΟΕΕ. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια 
των ενεργειών πριν από την εμπορική 
προώθηση, οι επενδυτές δεν είναι σε θέση 
να εγγραφούν στα μερίδια ή τις μετοχές 
ενός ΟΕΕ, επειδή το κεφάλαιο δεν 
υφίσταται ακόμη, και δεν θα πρέπει να 
επιτρέπεται η διανομή εγγράφων 
προσφοράς, ακόμη και υπό μορφή 
σχεδίου, σε πιθανούς επενδυτές κατά τη 
διάρκεια αυτού του σταδίου. Ωστόσο, 
όταν μετά τις δραστηριότητες πριν από τη 
εμπορική προώθηση, ο ΔΟΕΕ προσφέρει 
για εγγραφή μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ, 
με χαρακτηριστικά παρόμοια με την 
επενδυτική ιδέα που διατίθεται πριν από 
την εμπορική προώθηση, θα πρέπει να 
ακολουθείται η ενδεδειγμένη διαδικασία 
κοινοποίησης της διάθεσης στην αγορά 
και ο ΔΟΕΕ δεν θα πρέπει να μπορεί να 
επικαλεσθεί αντίστροφη προσέλκυση.

(11) Προκειμένου να αναγνωριστούν οι 
ενέργειες πριν από την εμπορική 
προώθηση βάσει της οδηγίας 2011/61/EΕ, 
θα πρέπει να αφορούν επενδυτική ιδέα ή 
στρατηγική ΟΕΕ ή τμήματος ενός ΟΕΕ 
που δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί στο 
κράτος μέλος όπου οι εν δυνάμει 
επενδυτές έχουν την κατοικία ή την έδρα 
τους. Προκειμένου να αποφευχθεί η 
δυνατότητα επικλήσεων από τους ΔΟΕΕ 
για αντίστροφη προσέλκυση μέσω 
δραστηριοτήτων πριν από την εμπορική 
προώθηση, εντός 18 μηνών από την 
επαφή τους στο πλαίσιο της 
δραστηριότητας πριν από την εμπορική 
προώθηση, οι επενδυτές πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να αποκτούν μερίδια ή 
μετοχές στον ΟΕΕ ή στο τμήμα του ΟΕΕ 
που αναφέρεται στις πληροφορίες που 
παρέχονται στο πλαίσιο της 
δραστηριότητας πριν από την εμπορική 
προώθηση ή ενός ΟΕΕ ή τμήματος ενός 
ΟΕΕ που έχει δημιουργηθεί ως 
αποτέλεσμα της δραστηριότητας πριν 
από την εμπορική προώθηση μόνο στην 
περίπτωση δραστηριότητας εμπορικής 
προώθησης που επιτρέπεται βάσει των 
άρθρων 31 και 32 της οδηγίας 2011/61 / 
ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση δεν υλοποιούνται σε 
υποχρέωση κοινοποίησης στη βάση ενός εγκατεστημένου ΟΕΕ ή ενός ΟΕΕ που δεν έχει ακόμη 
εγκατασταθεί. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι μόνο μια τελική επενδυτική απόφαση μετά 
από δραστηριότητα πριν από την εμπορική προώθηση εξυπηρετεί τον λόγο για κοινοποίηση, η 
αναφορά σε ΟΕΕ, ή σε τμήμα ΟΕΕ που δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί, είναι ουσιαστική.

Τροπολογία 81
Alain Lamassoure
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ 
και οι ΔΟΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις 
δραστηριότητες τους πριν από την 
εμπορική προώθηση, είναι διαθέσιμες και 
παρέχονται κατόπιν αιτήματος στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής τους μετά την 
πραγματοποίηση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω 
πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν 
αναφορά στα κράτη μέλη και στα χρονικά 
διαστήματα στα οποία 
πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες 
πριν από την εμπορική προώθηση, καθώς 
και περιγραφή των επενδυτικών 
στρατηγικών ή των επενδυτικών ιδεών 
που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων πριν από την εμπορική 
προώθηση. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να 
παρακολουθεί στενά κάθε απουσία 
σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών 
αναφορικά με την τεκμηρίωση των 
δραστηριοτήτων πριν από την εμπορική 
προώθηση και θα πρέπει να λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει ότι, 
σε μια τέτοια περίπτωση, δεν 
παρακωλύεται η αποδοτικότητα των 
ενεργειών πριν από την εμπορική 
προώθηση ως εργαλείο προώθησης της 
διασυνοριακής διανομής. Οι εταιρείες 
διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και οι ΔΟΕΕ θα 
πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι 
αποστέλλεται σε ετήσια βάση μια 
επισκόπηση των δραστηριοτήτων πριν 
από την εμπορική προώθηση στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής 
τους, οι οποίες κατόπιν θα προωθήσουν 
όλες τις σχετικές πληροφορίες στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα 
οποία πραγματοποιήθηκαν οι 
δραστηριότητες πριν από την εμπορική 
προώθηση. Η αποστολή αυτής της 
επισκόπησης δεν θα πρέπει να υπόκειται 
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σε πρόσθετα κανονιστικά τέλη που 
χρεώνονται από οποιαδήποτε αρμόδια 
αρχή.

Or. en

Τροπολογία 82
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Οι εναρμονισμένοι κανόνες που 
αφορούν τις ενέργειες πριν από την 
εμπορική προώθηση δεν θα πρέπει να 
ζημιώνουν έναν ΔΟΕΕ της ΕΕ έναντι 
εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ σε καμία περίπτωση. 
Αυτό αφορά τόσο την τρέχουσα 
κατάσταση κατά την οποία οι εκτός ΕΕ 
ΔΟΕΕ δεν έχουν ακόμη δικαίωμα 
διαβατηρίου όσο και την κατάσταση 
κατά την οποία καθίστανται εφαρμοστέες 
οι διατάξεις περί διαβατηρίου στην 
οδηγία 2011/61/ΕΕ. Για να διασφαλιστεί 
αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να διεξάγει 
μια εμπεριστατωμένη έρευνα όλων των 
διατάξεων στην οδηγία 2011/61/ΕΕ υπό 
το φως της εφαρμογής τους στο σενάριο 
ενός καθεστώτος διαβατηρίου σε εκτός 
ΕΕ ΔΟΕΕ και, κατά περίπτωση, να 
προτείνει νομοθετικές αλλαγές προτού 
καταστούν εφαρμοστέα το άρθρο 35 και 
τα άρθρα 37 έως 41 της οδηγίας 
2011/61/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 83
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
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Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το άρθρο 77 απαλείφεται. (3) Το άρθρο 77 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«Όλες οι διαφημιστικές ανακοινώσεις 
προς τους επενδυτές πρέπει να μπορούν 
να αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες. 
Είναι ακριβείς, σαφείς και μη 
παραπλανητικές.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν χρήσιμο να διατηρηθεί αυτή η δοκιμή που βασίζεται σε αρχές από τις δύο πρώτες 
προτάσεις του άρθρου 77 της οδηγίας.

Τροπολογία 84
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 92 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ να 
καθιερώνει, σε κάθε κράτος μέλος όπου 
προτίθεται να διαθέσει στην αγορά μερίδια 
ενός ΟΣΕΚΑ, διευκολύνσεις για τη 
διεκπεραίωση των ακόλουθων 
καθηκόντων:

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ να 
προσφέρει, σε κάθε κράτος μέλος όπου 
προτίθεται να διαθέσει στην αγορά μερίδια 
ενός ΟΣΕΚΑ, διευκολύνσεις για τη 
διεκπεραίωση των ακόλουθων 
καθηκόντων:

Or. en

Τροπολογία 85
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 92 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επεξεργασία των εντολών 
εγγραφής, πληρωμής, εξαγοράς και 
εξόφλησης των επενδυτών, οι οποίες 
σχετίζονται με μερίδια του ΟΣΕΚΑ, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στα έγγραφα εμπορικής 
προώθησης του ΟΣΕΚΑ·

α) επεξεργασία των εντολών 
εγγραφής, εξαγοράς και εξόφλησης και 
καταβολή οιασδήποτε πληρωμής σε 
μεριδιούχους, οι οποίες σχετίζονται με 
μερίδια του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στα 
έγγραφα εμπορικής προώθησης του 
ΟΣΕΚΑ·

Or. en

Τροπολογία 86
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 92 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) της τελευταίας ετήσιας έκθεσης του 
ΟΣΕΚΑ·

ii) της τελευταίας δημοσιευμένης
ετήσιας έκθεσης του ΟΣΕΚΑ και της 
τελευταίας δημοσιευμένης εξαμηνιαίας 
έκθεσης, εάν είναι πιο πρόσφατη·

Or. en

Τροπολογία 87
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 92 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) του ενημερωτικού δελτίου του 
ΔΟΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 88
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 92 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii β) του πιο ενημερωμένου εγγράφου 
βασικών πληροφοριών για τον ΟΣΕΚΑ·

Or. en

Τροπολογία 89
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 92 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα καθήκοντά τους 
διεκπεραιώνονται στην επίσημη γλώσσα ή 
στις επίσημες γλώσσες του κράτους 
μέλους στο οποίο προωθείται εμπορικά ο 
ΟΣΕΚΑ·

α) τα καθήκοντά τους 
διεκπεραιώνονται στην επίσημη γλώσσα ή 
σε μία από τις επίσημες γλώσσες του 
κράτους μέλους στο οποίο προωθείται 
εμπορικά ο ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα 
εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους·

Or. en
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Τροπολογία 90
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 92 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα καθήκοντά τους 
διεκπεραιώνονται από την ίδια την 
εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ ή από 
τρίτη οντότητα, με την επιφύλαξη 
κανονισμού που διέπει τα καθήκοντα που 
πρέπει να διεκπεραιωθούν, ή αμφότερες·

β) (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 91
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(5α) Στο άρθρο 93, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Εάν ένας ΟΣΕΚΑ σκοπεύει να διαθέσει 
τα μερίδιά του σε κάποιο άλλο κράτος 
μέλος, διαφορετικό από το κράτος μέλος 
καταγωγής του, υποβάλλει πρώτα 
επιστολή κοινοποίησης στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του. 
Η επιστολή κοινοποίησης περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που 
προβλέπονται για τη διάθεση των μεριδίων 
του ΟΣΕΚΑ στο κράτος μέλος υποδοχής, 
συμπεριλαμβανομένων, οσάκις 
ενδείκνυται, των κατηγοριών μετοχών. 
Στην περίπτωση που αναφέρεται στο 
άρθρο 16 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβάνεται ένδειξη ότι ο ΟΣΕΚΑ 

«1. Εάν ένας ΟΣΕΚΑ σκοπεύει να 
διαθέσει τα μερίδιά του σε κάποιο άλλο 
κράτος μέλος, διαφορετικό από το κράτος 
μέλος καταγωγής του, υποβάλλει πρώτα 
επιστολή κοινοποίησης στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του. 
Η επιστολή κοινοποίησης περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που 
προβλέπονται για τη διάθεση των μεριδίων 
του ΟΣΕΚΑ στο κράτος μέλος υποδοχής, 
συμπεριλαμβανομένων, οσάκις 
ενδείκνυται, των κατηγοριών μετοχών. 
Στην περίπτωση που αναφέρεται στο 
άρθρο 16 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβάνεται ένδειξη ότι ο ΟΣΕΚΑ 
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διατίθεται στην αγορά από την εταιρεία 
που ασκεί τη διαχείρισή του.

διατίθεται στην αγορά από την εταιρεία 
που ασκεί τη διαχείρισή του.

Περιλαμβάνει περιγραφή των 
διευκολύνσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 92 παράγραφος 1.

Περιλαμβάνει επίσης τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την τιμολόγηση τυχόν 
εφαρμοστέων κανονιστικών τελών ή 
χρεώσεων από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους υποδοχής.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A02009L0065-20140917)

Τροπολογία 92
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση αλλαγής των πληροφοριών 
στην επιστολή κοινοποίησης που 
υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 
1, ή αλλαγής όσον αφορά τις κατηγορίες 
μετοχών που πρόκειται να διατίθενται, ο 
ΟΣΕΚΑ ειδοποιεί γραπτώς σχετικά τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής, τουλάχιστον έναν μήνα πριν 
επιφέρει την αλλαγή αυτή.

Σε περίπτωση αλλαγής των πληροφοριών 
στην επιστολή κοινοποίησης που 
υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 
1, ή αλλαγής όσον αφορά τις κατηγορίες 
μετοχών που πρόκειται να διατίθενται, ο 
ΟΣΕΚΑ ειδοποιεί γραπτώς σχετικά τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής και του κράτους μέλους 
υποδοχής, τουλάχιστον έναν μήνα πριν 
επιφέρει την αλλαγή αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα διατύπωση απαιτεί από τον ΟΣΕΚΑ να ενημερώνει την ΕΑΑ του κράτους υποδοχής 
αλλά όχι την ΕΑΑ του κράτους καταγωγής. Η τροπολογία θα απαιτούσε από την ΕΑΑ του 
κράτους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ να ενημερώνει την ΕΑΑ του κράτους υποδοχής αλλά δεν θα 
απαιτούσε ο ΟΣΕΚΑ να ενημερώνεται ότι η κοινοποίηση έχει σταλεί. Θα ήταν απλούστερο και 
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πιο βολικό να διατηρηθεί η υφιστάμενη ρύθμιση, αλλά με πρόσθετη απαίτηση ο ΟΣΕΚΑ να 
ενημερώνει τόσο την δική του ΕΑΑ όσο και την ΕΑΑ υποδοχής για την αλλαγή.

Τροπολογία 93
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση εφαρμογής μιας αλλαγής 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μετά 
την κοινοποίηση σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο και, λόγω της αλλαγής αυτής, ο 
ΟΣΕΚΑ δεν συμμορφώνεται πλέον με την 
παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ 
λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα σύμφωνα 
με το άρθρο 98, συμπεριλαμβανομένης, 
όπου απαιτείται, της ρητής απαγόρευσης 
εμπορίας του ΟΣΕΚΑ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν απαιτείται δεδομένης της προηγούμενης προτεινόμενης αλλαγής στην παράγραφο 8

Τροπολογία 94
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι αλλαγές που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο δεν επηρεάζουν τη 
συμμόρφωση του ΟΣΕΚΑ με την παρούσα 

Όταν μια αλλαγή που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο δεν επηρεάζει τη 
συμμόρφωση του ΟΣΕΚΑ με την παρούσα 
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οδηγία, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ 
ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ 
σχετικά με τις αλλαγές αυτές.

οδηγία, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ 
ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, και εντός 10 εργάσιμων 
ημερών το αργότερο, τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ 
σχετικά με τις αλλαγές αυτές.».

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για σημαντική διάταξη ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής ενημερώνονται για τις αλλαγές που διενεργούνται από τον ΟΣΕΚΑ και θα 
πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 95
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ 
εξασφαλίζουν ότι ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να 
διακόψει τη διάθεση των μεριδίων του σε 
κράτος μέλος όπου έχει κοινοποιήσει τις 
δραστηριότητές του, σύμφωνα με το άρθρο 
93, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ 
εξασφαλίζουν ότι ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να 
προχωρήσει στην άρση κοινοποίησης της 
διάθεσης των μεριδίων του σε κράτος 
μέλος όπου έχει κοινοποιήσει τις 
δραστηριότητές του, σύμφωνα με το άρθρο 
93, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 96
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
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Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ 
εξασφαλίζουν ότι ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να 
διακόψει τη διάθεση των μεριδίων του σε 
κράτος μέλος όπου έχει κοινοποιήσει τις 
δραστηριότητές του, σύμφωνα με το άρθρο 
93, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ 
εξασφαλίζουν ότι ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να 
διακόψει την παροχή διευκολύνσεων που 
σχετίζονται με τα μερίδιά του σε κράτος 
μέλος όπου έχει κοινοποιήσει τις 
δραστηριότητές του, σύμφωνα με το άρθρο 
93, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 97
Barbara Kappel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ 
εξασφαλίζουν ότι ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να 
διακόψει τη διάθεση των μεριδίων του σε 
κράτος μέλος όπου έχει κοινοποιήσει τις 
δραστηριότητές του, σύμφωνα με το άρθρο 
93, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ 
εξασφαλίζουν ότι ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να 
διακόψει τη διάθεση των μεριδίων του σε 
κράτος μέλος όπου έχει κοινοποιήσει τις 
δραστηριότητές του, σύμφωνα με το άρθρο 
93.

Or. en

Τροπολογία 98
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
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Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κανένας επενδυτής που έχει την 
κατοικία ή την καταστατική έδρα του σε 
κράτος μέλος όπου ο ΟΣΕΚΑ έχει 
κοινοποιήσει τις δραστηριότητές του, 
σύμφωνα με το άρθρο 93, δεν κατέχει 
μερίδια αυτού του ΟΣΕΚΑ, ή το πολύ 10 
επενδυτές που έχουν την κατοικία ή την 
καταστατική έδρα τους στο εν λόγω 
κράτος μέλος κατέχουν μερίδια του 
ΟΣΕΚΑ, που αντιπροσωπεύουν λιγότερο 
από το 1 % των περιουσιακών στοιχείων 
υπό τη διαχείριση του εν λόγω ΟΣΕΚΑ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 99
Barbara Kappel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κανένας επενδυτής που έχει την 
κατοικία ή την καταστατική έδρα του σε 
κράτος μέλος όπου ο ΟΣΕΚΑ έχει 
κοινοποιήσει τις δραστηριότητές του, 
σύμφωνα με το άρθρο 93, δεν κατέχει 
μερίδια αυτού του ΟΣΕΚΑ, ή το πολύ 10 
επενδυτές που έχουν την κατοικία ή την 
καταστατική έδρα τους στο εν λόγω 
κράτος μέλος κατέχουν μερίδια του 
ΟΣΕΚΑ, που αντιπροσωπεύουν λιγότερο 
από το 1 % των περιουσιακών στοιχείων 
υπό τη διαχείριση του εν λόγω ΟΣΕΚΑ·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 100
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/65/ΕΕ
Άρθρο 93 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κανένας επενδυτής που έχει την 
κατοικία ή την καταστατική έδρα του σε 
κράτος μέλος όπου ο ΟΣΕΚΑ έχει 
κοινοποιήσει τις δραστηριότητές του, 
σύμφωνα με το άρθρο 93, δεν κατέχει 
μερίδια αυτού του ΟΣΕΚΑ, ή το πολύ 10
επενδυτές που έχουν την κατοικία ή την 
καταστατική έδρα τους στο εν λόγω 
κράτος μέλος κατέχουν μερίδια του 
ΟΣΕΚΑ, που αντιπροσωπεύουν λιγότερο 
από το 1 % των περιουσιακών στοιχείων 
υπό τη διαχείριση του εν λόγω ΟΣΕΚΑ·

α) το ευρύ επενδυτικό κοινό που εξ 
όσων γνωρίζει, κατόπιν εύλογης έρευνας, 
ο ΟΣΕΚΑ έχει την κατοικία στο κράτος 
μέλος όπου ο ΟΣΕΚΑ έχει κοινοποιήσει 
τις δραστηριότητές του, σύμφωνα με το 
άρθρο 93, δεν κατέχει μερίδια αυτού του 
ΟΣΕΚΑ, ή επαγγελματίες επενδυτές που 
εξ όσων γνωρίζει, κατόπιν εύλογης 
έρευνας, ο ΟΣΕΚΑ που έχουν την 
κατοικία ή την καταστατική έδρα τους στο 
εν λόγω κράτος μέλος κατέχουν μερίδια 
του ΟΣΕΚΑ, που αντιπροσωπεύουν 
λιγότερο από το 5% των περιουσιακών 
στοιχείων υπό τη διαχείριση του εν λόγω 
ΟΣΕΚΑ·

Or. en

Τροπολογία 101
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κανένας επενδυτής που έχει την 
κατοικία ή την καταστατική έδρα του σε 
κράτος μέλος όπου ο ΟΣΕΚΑ έχει 
κοινοποιήσει τις δραστηριότητές του, 
σύμφωνα με το άρθρο 93, δεν κατέχει 
μερίδια αυτού του ΟΣΕΚΑ, ή το πολύ 10
επενδυτές που έχουν την κατοικία ή την 
καταστατική έδρα τους στο εν λόγω 
κράτος μέλος κατέχουν μερίδια του 

α) το πολύ 50 επενδυτές που εξ όσων 
γνωρίζει, κατόπιν εύλογης έρευνας, ο 
ΟΣΕΚΑ έχουν την κατοικία ή την 
καταστατική έδρα τους στο εν λόγω 
κράτος μέλος κατέχουν μερίδια αυτού του 
ΟΣΕΚΑ ή τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ που 
κατέχονται σε αυτό το κράτος μέλος
αντιπροσωπεύουν συνολικά λιγότερο από 
το 1 % των περιουσιακών στοιχείων υπό 
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ΟΣΕΚΑ, που αντιπροσωπεύουν λιγότερο 
από το 1 % των περιουσιακών στοιχείων 
υπό τη διαχείριση του εν λόγω ΟΣΕΚΑ·

τη διαχείριση του εν λόγω ΟΣΕΚΑ
υπολογισμένων στη βάση της πιο 
πρόσφατης αποτίμησης πριν από την 
ημερομηνία υποβολής της επιστολής 
κοινοποίησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2·

Or. en

Τροπολογία 102
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια γενική προσφορά εξαγοράς, 
απαλλαγμένη από οποιεσδήποτε χρεώσεις 
ή εκπτώσεις, όλων των μεριδίων του 
ΟΣΕΚΑ που κατέχονται από επενδυτές σε 
κράτος μέλος όπου ο ΟΣΕΚΑ έχει 
κοινοποιήσει τις δραστηριότητές του, 
σύμφωνα με το άρθρο 93, δημοσιοποιείται 
για τουλάχιστον 30 εργάσιμες ημέρες και 
απευθύνεται μεμονωμένα σε όλους τους 
επενδυτές στο κράτος μέλος υποδοχής των 
οποίων είναι γνωστή η ταυτότητα·

β) μια γενική προσφορά εξαγοράς, 
απαλλαγμένη από οποιεσδήποτε χρεώσεις 
ή εκπτώσεις, όλων των μεριδίων του 
ΟΣΕΚΑ που κατέχονται από επενδυτές σε 
κράτος μέλος όπου ο ΟΣΕΚΑ έχει 
κοινοποιήσει τις δραστηριότητές του, 
σύμφωνα με το άρθρο 93, δημοσιοποιείται 
για τουλάχιστον 30 εργάσιμες ημέρες και 
απευθύνεται, απευθείας ή μέσω 
χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών
μεμονωμένα σε όλους τους επενδυτές στο 
κράτος μέλος υποδοχής·

Or. en

Τροπολογία 103
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η πρόθεση διακοπής των 
δραστηριοτήτων διάθεσης στην αγορά στο 
κράτος μέλος όπου ο ΟΣΕΚΑ έχει 
κοινοποιήσει τις δραστηριότητές του, 
σύμφωνα με το άρθρο 93, δημοσιοποιείται 
μέσω διαθέσιμου στο κοινό μέσου, το 
οποίο είναι σύνηθες για την εμπορική 
προώθηση ΟΣΕΚΑ και κατάλληλο για τον 
μέσο επενδυτή σε ΟΣΕΚΑ.

γ) η πρόθεση διακοπής των 
δραστηριοτήτων διάθεσης στην αγορά στο
κράτος μέλος όπου ο ΟΣΕΚΑ έχει 
κοινοποιήσει τις δραστηριότητές του, 
σύμφωνα με το άρθρο 93, και απόσυρσης 
των διευκολύνσεων που παρέχονται 
σύμφωνα με το άρθρο 92 από το εν λόγω 
κράτος μέλος με εφαρμογή από μια 
συγκεκριμένη ημερομηνία, 
δημοσιοποιείται μέσω διαθέσιμου στο 
κοινό μέσου, συμπεριλαμβανομένων και 
των ηλεκτρονικών μέσων το οποίο είναι 
σύνηθες για την εμπορική προώθηση 
ΟΣΕΚΑ και κατάλληλο για τον μέσο 
επενδυτή σε ΟΣΕΚΑ.

Or. en

Τροπολογία 104
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η πρόθεση διακοπής των 
δραστηριοτήτων διάθεσης στην αγορά
στο κράτος μέλος όπου ο ΟΣΕΚΑ έχει 
κοινοποιήσει τις δραστηριότητές του, 
σύμφωνα με το άρθρο 93, δημοσιοποιείται 
μέσω διαθέσιμου στο κοινό μέσου, το 
οποίο είναι σύνηθες για την εμπορική 
προώθηση ΟΣΕΚΑ και κατάλληλο για τον 
μέσο επενδυτή σε ΟΣΕΚΑ.

γ) η πρόθεση να προχωρήσει η άρση 
κοινοποίησης στο κράτος μέλος όπου ο 
ΟΣΕΚΑ έχει κοινοποιήσει τις 
δραστηριότητές του, σύμφωνα με το άρθρο 
93, δημοσιοποιείται μέσω διαθέσιμου στο 
κοινό μέσου, το οποίο είναι σύνηθες για 
την εμπορική προώθηση ΟΣΕΚΑ και 
κατάλληλο για τον μέσο επενδυτή σε 
ΟΣΕΚΑ.

Or. en

Τροπολογία 105
Syed Kamall
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εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Η ανακοίνωση προς τους 
επενδυτές διευκρινίζει τις συνέπειες για 
τους επενδυτές εάν δεν αποδεχθούν την 
προσφορά επαναγοράς των μεριδίων τους 
και τους ενημερώνει πώς μπορούν να 
ζητούν την εξόφληση ή την επαναγορά 
των μεριδίων τους και πώς μπορούν να 
λαμβάνουν πληροφορίες για τον ΟΣΕΚΑ 
μετά την απόσυρση των διευκολύνσεων 
στο εν λόγω κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διαβεβαιωθούν οι ΟΣΕΚΑ ότι δεν απαιτείται να παρέχουν διευκολύνσεις 
στο κράτος υποδοχής μετά την άρση κοινοποίησης της εμπορικής προώθησης. Είναι ως εκ 
τούτου απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές ενημερώνονται εκ των προτέρων για τη 
μεταβολή των δικαιωμάτων τους για αυτό το θέμα, εάν επιλέξουν να μην αποδεχθούν την 
προσφορά επαναγοράς των μεριδίων τους.

Τροπολογία 106
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα 
στοιχεία β) και γ) παρέχονται στις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο 
οποίο έχει διατεθεί ο ΟΣΕΚΑ στην αγορά.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα 
στοιχεία β) και γ) παρέχονται στην 
επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο 
οποίο έχει διατεθεί ο ΟΣΕΚΑ στην αγορά
ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις 
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αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 107
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΟΣΕΚΑ υποβάλλει επιστολή 
κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους καταγωγής του, η οποία 
περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Ο ΟΣΕΚΑ υποβάλλει επιστολή 
κοινοποίησης στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής του, η οποία 
περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 108
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, το 
αργότερο 20 εργάσιμες ημέρες από την 
παραλαβή της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, τη 
διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους όπου πρόκειται να 
διακοπεί η διάθεση του ΟΣΕΚΑ στην 
αγορά, καθώς και στην ΕΑΚΑΑ.

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ 
επαληθεύουν εάν είναι πλήρης η 
κοινοποίηση που υποβάλλονται από τον 
ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
και 2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, το 
αργότερο 20 εργάσιμες ημέρες από την 
παραλαβή της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, τη 
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διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους όπου πρόκειται να 
διακοπεί η διάθεση του ΟΣΕΚΑ στην 
αγορά, καθώς και στην ΕΑΚΑΑ, ή άλλως 
ενημερώνουν τον ΟΣΕΚΑ τον λόγο για 
τον οποίο η κοινοποίηση δεν μπορεί να 
διαβιβαστεί.

Or. en

Τροπολογία 109
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 α – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά τη διαβίβαση του φακέλου 
κοινοποίησης, σύμφωνα με το πρώτο 
εδάφιο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ 
ενημερώνουν αμέσως τον ΟΣΕΚΑ σχετικά 
με την εν λόγω διαβίβαση. Από αυτήν την 
ημερομηνία, ο ΟΣΕΚΑ διακόπτει κάθε 
διάθεση των μεριδίων του στην αγορά στο 
κράτος μέλος το οποίο προσδιορίζεται 
στην επιστολή κοινοποίησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Μετά τη διαβίβαση του φακέλου 
κοινοποίησης, σύμφωνα με το πρώτο 
εδάφιο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ 
ενημερώνουν αμέσως τον ΟΣΕΚΑ σχετικά 
με την εν λόγω διαβίβαση. Από αυτήν την 
ημερομηνία, ο ΟΣΕΚΑ διακόπτει κάθε 
διάθεση των μεριδίων του στην αγορά στο 
κράτος μέλος το οποίο προσδιορίζεται 
στην επιστολή κοινοποίησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Ο ΟΣΕΚΑ 
μπορεί να διακόψει την παροχή 
διευκολύνσεων σύμφωνα με το άρθρο 92 
στο κράτος μέλος που καθορίστηκε στην 
επιστολή κοινοποίησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 από την ημερομηνία 
που καθορίζεται για αυτό τον σκοπό στην 
ανακοίνωση προς τους επενδυτές.

Or. en

Τροπολογία 110
Barbara Kappel
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο ΟΣΕΚΑ συνεχίζει να παρέχει 
στους επενδυτές, που εξακολουθούν να 
έχουν επενδύσεις στον ΟΣΕΚΑ, τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των 
άρθρων 68 έως 82 και βάσει του άρθρου 
94.

4. Εφόσον οι επενδυτές 
εξακολουθούν να επενδύονται σε ΟΣΕΚΑ 
μετά τη διακοπή της εμπορίας:

α) Ο ΟΣΕΚΑ συνεχίζει να παρέχει 
στους επενδυτές, που εξακολουθούν να 
έχουν επενδύσεις στον ΟΣΕΚΑ, τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των 
άρθρων 68 έως 82 και βάσει του άρθρου 
94·

β) οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ 
εξακολουθούν να παρέχουν στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους όπου έχει 
διακοπεί η εμπορία, τις πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του 
ΟΣΕΚΑ δυνάμει του άρθρου 93·

γ) οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους όπου έχει διακοπεί η εμπορία 
εξακολουθούν να ασκούν τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που ανατίθενται στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής του ΟΣΕΚΑ δυνάμει των 
άρθρων 97 και 108 της παρούσας 
οδηγίας, αλλά χωρίς την επιβολή τελών ή 
χρεώσεων για αυτές τις δραστηριότητες 
για τον ΟΣΕΚΑ του οποίου η διανομή δεν 
έχει ακόμη ή πλέον κοινοποιηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τυχόν διακοπή της εμπορικής προώθησης δεν θα πρέπει να συνεπάγεται τη συνέχιση της 
επιβολής τελών ή χρεώσεων από τις αρμόδιες αρχές. Η τροπολογία διευκρινίζει αυτό το σημείο 
ώστε να αποφεύγονται ακατάλληλα εμπόδια από αυτή την άποψη.
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Τροπολογία 111
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο ΟΣΕΚΑ συνεχίζει να παρέχει 
στους επενδυτές, που εξακολουθούν να 
έχουν επενδύσεις στον ΟΣΕΚΑ, τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των 
άρθρων 68 έως 82 και βάσει του άρθρου 
94.

4. Ο ΟΣΕΚΑ συνεχίζει να παρέχει 
στους επενδυτές, που εξακολουθούν να 
έχουν επενδύσεις στον ΟΣΕΚΑ, τα 
ενημερωτικά δελτία και τις πιο 
πρόσφατες ετήσιες και εξαμηνιαίες 
εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 75.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως αποτέλεσμα της διακοπής της εμπορικής προώθησης, το άρθρο 94 δεν εφαρμόζεται πλέον 
στον ΟΣΕΚΑ σε σχέση με το εν λόγω κράτος μέλος και αφού δεν θα υπάρχει εμπορική 
προώθηση, δεν χρειάζεται να ετοιμάζεται ή να χορηγείται κανένα έγγραφο βασικών 
πληροφοριών. Διατηρείται μόνο το δικαίωμα των μεριδιούχων να λαμβάνουν αντίγραφα των 
ενημερωτικών δελτίων και των περιοδικών εκθέσεων, δεδομένου ότι αυτή η διάταξη θα 
εφαρμοζόταν σε επενδυτές σε κράτος μέλος όπου δεν είχε ποτέ πραγματοποιηθεί κοινοποίηση 
για εμπορική προώθηση.

Τροπολογία 112
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 93 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη 
χρήση όλων των ηλεκτρονικών ή άλλων 
μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως για 
τους σκοπούς της παραγράφου 4, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες και τα 

5. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη 
χρήση όλων των ηλεκτρονικών ή άλλων 
μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως για 
τους σκοπούς της παραγράφου 4, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες και τα 
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μέσα επικοινωνίας είναι διαθέσιμα για τους 
επενδυτές στις επίσημες γλώσσες του 
κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένος ο επενδυτής.

μέσα επικοινωνίας είναι διαθέσιμα για τους 
επενδυτές στην επίσημη γλώσσα ή σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο 
επενδυτής ή σε γλώσσα που έχει εγκριθεί 
από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 113
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Κεφάλαιο XI α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Προστίθενται το ακόλουθο
κεφάλαιο XIα και το άρθρο 96α ως εξής:

«Κεφάλαιο XIα Διατάξεις σχετικά με τις 
ενέργειες πριν από την εμπορική 

προώθηση

Άρθρο 96α

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι πληροφορίες για τις επενδυτικές 
στρατηγικές ή τις επενδυτικές ιδέες 
μπορούν να παρέχονται από 
εξουσιοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης ή 
τρίτα μέρη τα οποία ενεργούν για 
λογαριασμό τους, σε εν δυνάμει 
επαγγελματίες επενδυτές, προκειμένου να 
ελέγξουν το ενδιαφέρον τους πριν από την 
παρουσίαση ενός ΟΣΕΚΑ, εκτός εάν οι 
πληροφορίες που παρουσιάζονται:

α) επιτρέπουν στους επενδυτές να 
δεσμεύονται για την απόκτηση μεριδίων 
ή μετοχών συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ·

β) ισοδυναμούν με έντυπα εγγραφής 
ή παρεμφερή έγγραφα, είτε σε προσχέδιο 
είτε σε τελική μορφή·

γ) ισοδυναμούν με συστατικές 
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πράξεις, ενημερωτικό δελτίο ή έγγραφα 
προσφοράς ΟΣΕΚΑ ο οποίος δεν έχει 
ακόμη εγκατασταθεί σε τελική μορφή. 
Για ΟΣΕΚΑ που έχουν ήδη εγκατασταθεί, 
μπορεί να παρέχεται η τελική μορφή του 
ενημερωτικού δελτίου και του εγγράφου 
βασικών πληροφοριών. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι η εταιρεία διαχείρισης 
ΟΣΕΚΑ δεν απαιτείται να ενημερώνει τις 
αρμόδιες αρχές προκειμένου να παρέχει 
πληροφορίες υπό τους όρους που 
περιγράφονται στο πρώτο εδάφιο.

2. Η εγγραφή από επαγγελματίες 
επενδυτές στα μερίδια ή τις μετοχές ενός 
εγκατεστημένου ΟΣΕΚΑ μετά από τις 
πληροφορίες που παρέχονται υπό τους 
όρους που περιγράφονται στην 
παράγραφο 1, ή στα μερίδια ή τις μετοχές 
ενός ΟΣΕΚΑ που αποτελεί αντικείμενο 
διαχείρισης ή εμπορικής προώθησης από 
εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που παρείχε 
τις πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους 
που περιγράφονται στην παράγραφο 1 
σχετικά με ΟΣΕΚΑ που δεν έχουν ακόμη 
εγκατασταθεί με παρεμφερή 
χαρακτηριστικά, δεν θεωρείται εγγραφή 
κατόπιν αυτόκλητου αιτήματος αγοράς 
συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ. Αντιστοίχως, 
αναφορικά με τις εν λόγω εγγραφές, ο 
ΟΣΕΚΑ συμμορφώνεται με: (i) τους 
κανόνες που ισχύουν στις ρυθμίσεις που 
έγιναν για την εμπορική προώθηση στο 
κράτος μέλος καταγωγής στην 
περίπτωση που ο ΟΣΕΚΑ προτείνει την 
εμπορική προώθηση των μεριδίων του 
στο κράτος μέλος καταγωγής και (ii) τις 
διατάξεις του άρθρου 93, στην περίπτωση 
που ο ΟΣΕΚΑ προτείνει την εμπορική 
προώθηση των μεριδίων του σε κράτος 
μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος 
καταγωγής του.

Συγκεκριμένα, κάθε εγγραφή από 
επαγγελματίες επενδυτές, εντός 12 μηνών 
από την έναρξη δραστηριοτήτων της 
εταιρείας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που 
περιγράφηκε στην παράγραφο 1, σε 
μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ που 
αναφέρεται στις πληροφορίες που 
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παρέχονται στην παράγραφο 1, ή ΟΣΕΚΑ 
που έχει εγκατασταθεί ως αποτέλεσμα 
των πληροφοριών που παρασχέθηκαν 
στην παράγραφο 1, υπόκειται στις 
ισχύουσες διαδικασίες κοινοποίησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 93.

Οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ 
παρέχουν, εκ των υστέρων, ετήσια 
επισκόπηση στις αρμόδιες αρχές 
καταγωγής τους αναφορικά με τις 
δραστηριότητές τους, όπως αναφέρονται 
στην παράγραφο 1. Η εν λόγω 
επισκόπηση περιέχει πληροφορίες 
σχετικά με τα κράτη μέλη και τα χρονικά 
διαστήματα στα οποία 
πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω 
δραστηριότητες, και περιγραφή των 
επενδυτικών στρατηγικών ή των 
επενδυτικών ιδεών καθώς και, κατά 
περίπτωση, τον κατάλογο των 
εγκατεστημένων ΟΣΕΚΑ που 
αναφέρονται σε τέτοιες δραστηριότητες. 
Η αρμόδια αρχή καταγωγής προωθεί την 
επισκόπηση στις αρμόδιες αρχές του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους/των 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών, στο 
οποίο πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω 
δραστηριότητες.

3. Ένα τρίτο μέρος συμμετέχει μόνο στις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 σε κράτος μέλος υποδοχής 
εκ μέρους εξουσιοδοτημένης εταιρείας 
διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, όταν είναι 
εξουσιοδοτημένο ως εταιρεία επενδύσεων 
σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ, ως 
πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με την 
οδηγία 2013/36/ΕΕ, ως εταιρεία 
διαχείρισης ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την 
οδηγία 2009/65/ΕΚ, ως διαχειριστής 
οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων 
σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ ή 
ενεργεί ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος. 
"

Or. en
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Τροπολογία 114
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 β (νέο)
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 99 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(8β) Στο άρθρο 99, το πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Με την επιφύλαξη των εποπτικών 
εξουσιών των αρμόδιων αρχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 98 και του 
δικαιώματος των κρατών μελών να 
προβλέπουν και να επιβάλλουν ποινικές 
κυρώσεις, τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
κανόνες όσον αφορά τις διοικητικές 
κυρώσεις και τα άλλα διοικητικά μέτρα 
που επιβάλλονται σε εταιρείες και 
πρόσωπα για παραβάσεις των εθνικών 
διατάξεων μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, λαμβάνουν δε 
όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
διασφαλίζεται η εφαρμογή τους.

Με την επιφύλαξη των εποπτικών 
εξουσιών των αρμόδιων αρχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 98 και του 
δικαιώματος των κρατών μελών να 
προβλέπουν και να επιβάλλουν ποινικές 
κυρώσεις, τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
κανόνες όσον αφορά τις διοικητικές 
κυρώσεις και τα άλλα διοικητικά μέτρα 
που επιβάλλονται σε εταιρείες και 
πρόσωπα για παραβάσεις των εθνικών 
διατάξεων μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και παραβάσεις 
του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ)----/---
[Κανονισμός για τη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής διανομής συλλογικών 
επενδυτικών κεφαλαίων και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
346/2013], λαμβάνουν δε όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται 
η εφαρμογή τους.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A02009L0065-20140917)

Τροπολογία 115
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο λα α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

λα α) «ως «ενέργειες πριν από την 
εμπορική προώθηση» νοούνται η άμεση ή 
έμμεση παροχή πληροφοριών σχετικά με 
επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές 
ιδέες από έναν ΔΟΕΕ, ή για λογαριασμό 
του, προς επαγγελματίες επενδυτές 
εγκατεστημένους ή καταχωρισμένους στην 
Ένωση, προκειμένου να ελεγχθεί το 
ενδιαφέρον τους για έναν ΟΕΕ που δεν 
έχει ακόμη εγκατασταθεί·

λα α) ως «ενέργειες πριν από την 
εμπορική προώθηση» νοούνται η άμεση ή 
έμμεση παροχή πληροφοριών ή 
ανακοίνωσης σχετικά με επενδυτικές 
στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες από έναν 
ΔΟΕΕ της ΕΕ, ή για λογαριασμό του, προς 
εν δυνάμει επαγγελματίες επενδυτές 
εγκατεστημένους ή καταχωρισμένους στην 
Ένωση, προκειμένου να ελεγχθεί το 
ενδιαφέρον τους για έναν ΟΕΕ ή τμήμα 
ενός ΟΕΕ που δεν έχει ακόμη 
εγκατασταθεί, ή που έχει εγκατασταθεί, 
αλλά δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί η 
εμπορική του προώθηση σύμφωνα με το 
άρθρο 32 στο κράτος μέλος όπου οι εν 
δυνάμει επενδυτές έχουν την κατοικία ή 
την έδρα τους και που σε κάθε περίπτωση 
δεν ισοδυναμεί με προσφορά ή 
τοποθέτηση στον επενδυτή να επενδύσει 
στα μερίδια ή τις μετοχές αυτού του ΟΕΕ 
ή αυτού του τμήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εμπορικής προώθησης των υφιστάμενων κεφαλαίων σε 
κράτη μέλη στα οποία η δραστηριότητα εμπορίας τους δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί, 
προκειμένου να δίνεται στον διαχειριστή επενδυτικών κεφαλαίων η δυνατότητα να αξιολογεί το 
δυναμικό μιας αγοράς και να διευκολύνει την είσοδό τους σε διαφορετικές αγορές.

Τροπολογία 116
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο λα α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

λα α) «ως «ενέργειες πριν από την λα α) ως «ενέργειες πριν από την 
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εμπορική προώθηση» νοούνται η άμεση ή 
έμμεση παροχή πληροφοριών σχετικά με 
επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές 
ιδέες από έναν ΔΟΕΕ, ή για λογαριασμό 
του, προς επαγγελματίες επενδυτές 
εγκατεστημένους ή καταχωρισμένους στην 
Ένωση, προκειμένου να ελεγχθεί το 
ενδιαφέρον τους για έναν ΟΕΕ που δεν 
έχει ακόμη εγκατασταθεί·

εμπορική προώθηση» νοούνται η άμεση ή 
έμμεση παροχή πληροφοριών ή 
ανακοίνωσης σχετικά με επενδυτικές 
στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες από έναν 
ΔΟΕΕ της ΕΕ, ή για λογαριασμό του, προς 
επαγγελματίες επενδυτές εγκατεστημένους 
ή καταχωρισμένους στην Ένωση, 
προκειμένου να ελεγχθεί το ενδιαφέρον 
τους για έναν ΟΕΕ ή τμήμα ΟΕΕ που δεν 
έχει ακόμη εγκατασταθεί στο κράτος 
μέλος όπου οι εν δυνάμει επενδυτές έχουν 
την κατοικία ή την έδρα τους και που δεν 
ισοδυναμεί με προσφορά ή τοποθέτηση 
στον επενδυτή να επενδύσει στα μερίδια ή 
τις μετοχές αυτού του ΟΕΕ ή αυτού του 
τμήματος.

Or. en

Τροπολογία 117
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο λα α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

λα α) «ως «ενέργειες πριν από την 
εμπορική προώθηση» νοούνται η άμεση ή 
έμμεση παροχή πληροφοριών σχετικά με 
επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές 
ιδέες από έναν ΔΟΕΕ, ή για λογαριασμό 
του, προς επαγγελματίες επενδυτές 
εγκατεστημένους ή καταχωρισμένους 
στην Ένωση, προκειμένου να ελεγχθεί το 
ενδιαφέρον τους για έναν ΟΕΕ που δεν 
έχει ακόμη εγκατασταθεί·

λα α) ως «ενέργειες πριν από την 
εμπορική προώθηση» νοούνται η άμεση ή 
έμμεση παροχή πληροφοριών ή 
ανακοίνωσης σχετικά με επενδυτικές 
στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες από έναν 
ΔΟΕΕ ή για λογαριασμό του, προς εν 
δυνάμει επαγγελματίες επενδυτές σε ένα 
κράτος μέλος, προκειμένου να ελεγχθεί το 
ενδιαφέρον τους για έναν ΟΕΕ ή τμήμα 
ΟΕΕ που δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί, ή 
που έχει εγκατασταθεί, αλλά δεν έχει 
ακόμη κοινοποιηθεί η εμπορική του 
προώθηση σε αυτό το κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 32, που σε κάθε 
περίπτωση δεν ισοδυναμεί με προσφορά 
ή τοποθέτηση στον επενδυτή να 
επενδύσει στα μερίδια ή τις μετοχές 
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αυτού του ΟΕΕ.

Or. en

(εφαρμόζεται στα αντίστοιχα άρθρα 3 των κανονισμών για τις EuVECA και τα EuSEF)

Τροπολογία 118
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο λα α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

λα α) «ως «ενέργειες πριν από την 
εμπορική προώθηση» νοούνται η άμεση ή 
έμμεση παροχή πληροφοριών σχετικά με 
επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές 
ιδέες από έναν ΔΟΕΕ, ή για λογαριασμό 
του, προς επαγγελματίες επενδυτές 
εγκατεστημένους ή καταχωρισμένους στην 
Ένωση, προκειμένου να ελεγχθεί το 
ενδιαφέρον τους για έναν ΟΕΕ που δεν 
έχει ακόμη εγκατασταθεί·

λα α) ως «ενέργειες πριν από την 
εμπορική προώθηση» νοούνται η άμεση ή 
έμμεση παροχή πληροφοριών ή 
ανακοίνωσης σχετικά με επενδυτικές 
στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες από έναν 
ΔΟΕΕ της ΕΕ, ή για λογαριασμό του, προς 
εν δυνάμει επαγγελματίες επενδυτές 
εγκατεστημένους ή καταχωρισμένους στην 
Ένωση, προκειμένου να ελεγχθεί το 
ενδιαφέρον τους για έναν ΟΕΕ ή τμήμα 
ενός ΟΕΕ που δεν έχει ακόμη 
κοινοποιήσει τις δραστηριότητες 
εμπορίας του σε κράτος μέλος όπου οι εν 
δυνάμει επενδυτές έχουν την κατοικία ή 
την έδρα τους·

Or. en

Τροπολογία 119
Barbara Kappel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο λα α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

λα α) «ως «ενέργειες πριν από την λα α) «ως «ενέργειες πριν από την 
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εμπορική προώθηση» νοούνται η άμεση ή 
έμμεση παροχή πληροφοριών σχετικά με 
επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές 
ιδέες από έναν ΔΟΕΕ, ή για λογαριασμό 
του, προς επαγγελματίες επενδυτές 
εγκατεστημένους ή καταχωρισμένους στην 
Ένωση, προκειμένου να ελεγχθεί το 
ενδιαφέρον τους για έναν ΟΕΕ που δεν 
έχει ακόμη εγκατασταθεί·

εμπορική προώθηση» νοούνται η άμεση ή 
έμμεση διασυνοριακή παροχή 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικές 
στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες από έναν 
ΔΟΕΕ, ή για λογαριασμό του, προς 
επαγγελματίες επενδυτές εγκατεστημένους 
ή καταχωρισμένους στην Ένωση, 
προκειμένου να ελεγχθεί το ενδιαφέρον 
τους για έναν ΟΕΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της πρότασης είναι η μείωση των ρυθμιστικών φραγμών στη διασυνοριακή διανομή 
επενδυτικών κεφαλαίων στην ΕΕ. Επιπροσθέτως, οι εν δυνάμει επαγγελματίες επενδυτές 
ενδέχεται να έχουν συμφέρον σε υφιστάμενους ΟΕΕ. Συνεπώς, ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να μπορεί να 
αναφέρεται σε υφιστάμενους ΟΕΕ στο πλαίσιο δραστηριοτήτων πριν από εμπορική προώθηση.

Τροπολογία 120
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αδειοδοτημένοι ΔΟΕΕ δύνανται να 
προβαίνουν σε ενέργειες πριν από την 
εμπορική προώθηση στην Ένωση, 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου οι 
πληροφορίες που παρουσιάζονται σε 
πιθανούς επαγγελματίες επενδυτές:

1. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

(εφαρμόζεται στα αντίστοιχα άρθρα 4α των κανονισμών για τις EuVECA και τα EuSEF)

Τροπολογία 121
Alain Lamassoure
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αφορούν εγκατεστημένο ΟΕΕ· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 122
Barbara Kappel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αφορούν εγκατεστημένο ΟΕΕ· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 123
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αφορούν εγκατεστημένο ΟΕΕ· διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εμπορικής προώθησης των υφιστάμενων κεφαλαίων σε 
κράτη μέλη στα οποία η δραστηριότητα εμπορίας τους δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί, 
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προκειμένου να δίνεται στον διαχειριστή επενδυτικών κεφαλαίων η δυνατότητα να αξιολογεί το 
δυναμικό μιας αγοράς και να διευκολύνει την είσοδό τους σε διαφορετικές αγορές.

Τροπολογία 124
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αφορούν εγκατεστημένο ΟΕΕ· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 125
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιέχουν οποιαδήποτε αναφορά 
σε εγκατεστημένο ΟΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 126
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιέχουν οποιαδήποτε αναφορά 
σε εγκατεστημένο ΟΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εμπορικής προώθησης των υφιστάμενων κεφαλαίων σε 
κράτη μέλη στα οποία η δραστηριότητα εμπορίας τους δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί, 
προκειμένου να δίνεται στον διαχειριστή επενδυτικών κεφαλαίων η δυνατότητα να αξιολογεί το 
δυναμικό μιας αγοράς και να διευκολύνει την είσοδό τους σε διαφορετικές αγορές.

Τροπολογία 127
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιέχουν οποιαδήποτε αναφορά 
σε εγκατεστημένο ΟΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 128
Barbara Kappel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιέχουν οποιαδήποτε αναφορά 
σε εγκατεστημένο ΟΕΕ·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 129
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ισοδυναμούν με έντυπα εγγραφής 
ή παρεμφερή έγγραφα, είτε σε προσχέδιο 
είτε σε τελική μορφή·

Or. en

Τροπολογία 130
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ισοδυναμούν με ενημερωτικό 
δελτίο, συστατική πράξη ΟΕΕ ο οποίος δεν 
έχει ακόμη εγκατασταθεί, έγγραφα 
προσφοράς, έντυπα εγγραφής ή 
παρεμφερή έγγραφα, είτε σε προσχέδιο 
είτε σε τελική μορφή, που επιτρέπουν 
στους επενδυτές να λαμβάνουν 
επενδυτικές αποφάσεις.

δ) ισοδυναμούν με ενημερωτικό 
δελτίο, συστατική πράξη ή έγγραφα 
προσφοράς σε τελική μορφή ΟΕΕ ο 
οποίος δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί, ή 
ισοδυναμούν με έντυπα εγγραφής ή 
παρεμφερή έγγραφα, είτε σε προσχέδιο 
είτε σε τελική μορφή, που επιτρέπουν 
στους επενδυτές να επενδύουν στα μερίδια 
ή τις μετοχές ενός ΟΕΕ ή ενός τμήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάποιες από τις διαδικασίες πριν από την εμπορική προώθηση είναι χρονοβόρες και 
περιλαμβάνουν επικαιροποιημένη έκδοση των προσχεδίων ενημερωτικών δελτίων και 
συστατικών πράξεων.
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Τροπολογία 131
Barbara Kappel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ισοδυναμούν με ενημερωτικό 
δελτίο, συστατική πράξη ΟΕΕ ο οποίος δεν 
έχει ακόμη εγκατασταθεί, έγγραφα 
προσφοράς, έντυπα εγγραφής ή παρεμφερή 
έγγραφα, είτε σε προσχέδιο είτε σε τελική 
μορφή, που επιτρέπουν στους επενδυτές να 
λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις.

δ) ισοδυναμούν με ενημερωτικό 
δελτίο, συστατική πράξη ΟΕΕ ο οποίος δεν 
έχει ακόμη εγκατασταθεί, έγγραφα 
προσφοράς, έντυπα εγγραφής ή παρεμφερή 
έγγραφα, είτε σε προσχέδιο είτε σε τελική 
μορφή, που επιτρέπουν στους επενδυτές να 
λαμβάνουν τελικές επενδυτικές αποφάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από τη στιγμή που εν δυνάμει επενδυτές ενδέχεται να έχουν συμφέρον σε υφιστάμενους ΟΕΕ, ο 
ΔΟΕΕ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναφέρεται σε υφιστάμενους ΟΕΕ, π.χ. αναφορικά 
με σχετικά δεδομένα όπως επενδυτικές στρατηγικές και απόδοση. Για τους επαγγελματικές 
επενδυτές, είναι σημαντικό να συζητήσουμε με τον ΔΟΕΕ λεπτομερείς επενδυτικές ιδέες και 
στρατηγικές. Ως εκ τούτου, αυτό συμπεριλαμβάνει την πιθανότητα επανεξέτασης των 
προσχεδίων εγγράφων και την ανάπτυξή τους ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες των επενδυτών.

Τροπολογία 132
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ισοδυναμούν με ενημερωτικό 
δελτίο, συστατική πράξη ΟΕΕ ο οποίος 
δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί, έγγραφα 
προσφοράς, έντυπα εγγραφής ή 
παρεμφερή έγγραφα, είτε σε προσχέδιο 
είτε σε τελική μορφή, που επιτρέπουν 

δ) ισοδυναμούν με συστατικά 
έγγραφα, ενημερωτικό δελτίο ή έγγραφα 
προσφοράς ΟΕΕ ο οποίος δεν έχει ακόμη 
εγκατασταθεί σε τελική μορφή. Για ΟΕΕ 
που έχουν ήδη εγκατασταθεί, μπορεί να 
παρέχεται η τελική μορφή ενημερωτικού 
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στους επενδυτές να λαμβάνουν 
επενδυτικές αποφάσεις.

δελτίου.

Or. en

Τροπολογία 133
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ισοδυναμούν με ενημερωτικό 
δελτίο, συστατική πράξη ΟΕΕ ο οποίος 
δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί, έγγραφα 
προσφοράς, έντυπα εγγραφής ή παρεμφερή 
έγγραφα, είτε σε προσχέδιο είτε σε τελική 
μορφή, που επιτρέπουν στους επενδυτές να 
λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις.

δ) ισοδυναμούν με ενημερωτικό 
δελτίο, συστατική πράξη ΟΕΕ, 
υπομνήματα ιδιωτικών τοποθετήσεων, 
έγγραφα προσφοράς, έντυπα εγγραφής ή 
παρεμφερή έγγραφα σε τελική μορφή, που 
επιτρέπουν στους επενδυτές να λαμβάνουν 
επενδυτικές αποφάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγές για άμβλυνση των επιπτώσεων σε θεμιτές επαγγελματικές πρακτικές των ΟΕΕ.

Τροπολογία 134
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν παρέχεται προσχέδιο ενημερωτικού 
δελτίου ή εγγράφου προσφοράς, όπως 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο 
δ), τα εν λόγω έγγραφα δεν περιέχουν όλες 
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τις συναφείς πληροφορίες που επιτρέπουν 
στους επενδυτές να λάβουν επενδυτική 
απόφαση και δηλώνουν με σαφήνεια ότι 
οι πληροφορίες που παρουσιάζουν είναι 
ελλιπείς και ως εκ τούτου δεν είναι 
αξιόπιστες, καθώς και ότι το έγγραφο δεν 
συνιστά προσφορά ή πρόσκληση 
εγγραφής σε μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ 
ή ενός τμήματος.

Or. en

Τροπολογία 135
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε 
να μην είναι απαραίτητη η κοινοποίηση 
των ενεργειών πριν από την εμπορική 
προώθηση στις αρμόδιες αρχές, 
προκειμένου οι ΔΟΕΕ της ΕΕ να 
προβαίνουν σε ενέργειες πριν από την 
εμπορική προώθηση.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ να αποστέλλει απλή 
επιστολή σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 
προτού προβεί σε ενέργειες πριν από την 
εμπορική προώθηση, δηλώνοντας το 
κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στα οποία 
θα πραγματοποιήσει τις εν λόγω 
δραστηριότητες, προς τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους καταγωγής τους με
κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους ή των κρατών μελών στα 
οποία θα πραγματοποιήσει 
δραστηριότητες πριν από την εμπορική 
προώθηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η απλή και ανεπίσημη διαδικασία κοινοποίηση δεν θα πρέπει να είναι επαχθής ούτε για 
τον διαχειριστή κεφαλαίων ούτε για τις ΕΑΑ, αλλά επιτρέπουν στις ΕΑΑ να γνωρίζουν εάν μια 
εταιρεία δραστηριοποιείται στο κράτος μέλος τους
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Τροπολογία 136
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εγγραφή των επαγγελματιών 
επενδυτών σε μερίδια ή μετοχές 
εγκατεστημένου ΟΕΕ, κατόπιν ενεργειών 
πριν από την εμπορική προώθηση, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή σε 
μερίδια ή μετοχές ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζεται ή προωθεί εμπορικά ο 
ΔΟΕΕ της ΕΕ που είχε προβεί σε 
ενέργειες πριν από την εμπορική 
προώθηση ενός ΟΕΕ που δεν είχε ακόμη 
εγκατασταθεί, με παρόμοια 
χαρακτηριστικά, θεωρείται το 
αποτέλεσμα εμπορικής προώθησης.

3. Οι ΔΟΕΕ μεριμνούν ότι οι 
επενδυτές δεν αποκτούν μερίδια ή 
μετοχές σε ΟΕΕ μέσω δραστηριοτήτων 
πριν από την εμπορική προώθηση και ότι 
υπάρχει επικοιωνια με επενδυτές ως 
μέρος ενεργειών πριν από την εμπορική 
προώθηση μπορούν μόνο να αποκτούν 
μερίδια ή μετοχές στον εν λόγω ΟΕΕ στο 
πλαίσιο εμπορικής προώθησης που 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 31 ή 
32. 

Συγκεκριμένα, κάθε εγγραφή των 
επαγγελματιών επενδυτών, εντός 12 
μηνών από την έναρξη δραστηριοτήτων 
πριν από την εμπορική προώθησης του 
ΔΟΕΕ της ΕΕ, σε μερίδια ή μετοχές ΟΕΕ 
που αναφέρεται στις πληροφορίες που 
παρέχονται στο πλαίσιο των ενεργειών 
πριν από την εμπορική προώθηση, ή 
ΟΕΕ που έχει εγκατασταθεί ως 
αποτέλεσμα των ενεργειών πριν από την 
εμπορική προώθηση και υπόκειται στις 
ισχύουσες διαδικασίες κοινοποίησης που 
αναφέρονται στα άρθρα 31 και 32.

Or. en

Τροπολογία 137
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
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Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εγγραφή των επαγγελματιών 
επενδυτών σε μερίδια ή μετοχές 
εγκατεστημένου ΟΕΕ, κατόπιν ενεργειών 
πριν από την εμπορική προώθηση, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή σε 
μερίδια ή μετοχές ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζεται ή προωθεί εμπορικά ο 
ΔΟΕΕ της ΕΕ που είχε προβεί σε 
ενέργειες πριν από την εμπορική 
προώθηση ενός ΟΕΕ που δεν είχε ακόμη 
εγκατασταθεί, με παρόμοια 
χαρακτηριστικά, θεωρείται το 
αποτέλεσμα εμπορικής προώθησης.

3. Οι ΔΟΕΕ μεριμνούν ότι οι 
επενδυτές δεν αποκτούν μερίδια ή 
μετοχές σε ΟΕΕ μέσω δραστηριοτήτων 
πριν από την εμπορική προώθηση και ότι 
υπάρχει επικοιωνια με επενδυτές ως 
μέρος ενεργειών πριν από την εμπορική 
προώθηση μπορούν μόνο να αποκτούν 
μερίδια ή μετοχές στον εν λόγω ΟΕΕ στο 
πλαίσιο εμπορικής προώθησης που 
επιτρέπεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 ή 
32. Συγκεκριμένα, κάθε εγγραφή των 
επαγγελματιών επενδυτών, εντός 18 
μηνών από την έναρξη δραστηριοτήτων 
πριν από την εμπορική προώθησης του 
ΔΟΕΕ της ΕΕ, σε μερίδια ή μετοχές ΟΕΕ 
που αναφέρεται στις πληροφορίες που 
παρέχονται στο πλαίσιο των ενεργειών 
πριν από την εμπορική προώθηση, ή 
ΟΕΕ που έχει εγκατασταθεί ως 
αποτέλεσμα των ενεργειών πριν από την 
εμπορική προώθηση και υπόκειται στις 
ισχύουσες διαδικασίες κοινοποίησης που 
αναφέρονται στα άρθρα 31 και 32.

Or. en

Τροπολογία 138
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εγγραφή των επαγγελματιών 
επενδυτών σε μερίδια ή μετοχές
εγκατεστημένου ΟΕΕ, κατόπιν ενεργειών 
πριν από την εμπορική προώθηση, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή σε 
μερίδια ή μετοχές ΟΕΕ τον οποίο 

3. Η εγγραφή των επαγγελματιών 
επενδυτών, που υπάγονταν σε ενέργειες 
πριν από την εμπορική προώθηση, εντός 
18 μηνών αφού ο ΔΟΕΕ προέβη σε 
ενέργειες πριν από την εμπορική 
προώθηση, σε μερίδια ή μετοχές ΟΕΕ που 
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διαχειρίζεται ή προωθεί εμπορικά ο
ΔΟΕΕ της ΕΕ που είχε προβεί σε ενέργειες
πριν από την εμπορική προώθηση ενός 
ΟΕΕ που δεν είχε ακόμη εγκατασταθεί, 
με παρόμοια χαρακτηριστικά, θεωρείται 
το αποτέλεσμα εμπορικής προώθησης.

αναφέρονται στις πληροφορίες που 
παρέχονται στο πλαίσιο των ενεργειών 
πριν από την εμπορική προώθηση, του
ΔΟΕΕ της ΕΕ, ή για λογαριασμό του, ή 
ΟΕΕ που έχει εγκατασταθεί ως 
αποτέλεσμα των ενεργειών, πριν από την 
εμπορική προώθηση θεωρείται το 
αποτέλεσμα εμπορικής προώθησης και 
υπόκειται στις ισχύουσες διαδικασίες 
κοινοποίησης που αναφέρονται στα 
άρθρα 31 και 32.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση δεν θα πρέπει να οδηγούν σε παράκαμψη των 
κανόνων διαβατηρίου με αντίστροφη προσέλκυση. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια 
δικαίου, είναι ωστόσο απαραίτητο να υπάρξει άμεσος σύνδεσμος μεταξύ των δραστηριοτήτων 
πριν από την εμπορική προώθηση και της εγγραφής.

Τροπολογία 139
Barbara Kappel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εγγραφή των επαγγελματιών 
επενδυτών σε μερίδια ή μετοχές 
εγκατεστημένου ΟΕΕ, κατόπιν ενεργειών
πριν από την εμπορική προώθηση, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή σε 
μερίδια ή μετοχές ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζεται ή προωθεί εμπορικά ο 
ΔΟΕΕ της ΕΕ που είχε προβεί σε 
ενέργειες πριν από την εμπορική 
προώθηση ενός ΟΕΕ που δεν είχε ακόμη 
εγκατασταθεί, με παρόμοια 
χαρακτηριστικά, θεωρείται το 
αποτέλεσμα εμπορικής προώθησης.

3. Οι ΔΟΕΕ διασφαλίζουν ότι οι 
επενδυτές, εντός 18 μηνών από την 
επαφή τους στο πλαίσιο ενεργειών πριν 
από την εμπορική προώθηση, μπορούν να 
αποκτήσουν μερίδια ή μετοχές στον ΟΕΕ 
ή στο τμήμα του ΟΕΕ που αναφέρεται 
στις πληροφορίες που παρέχονται στο 
πλαίσιο ενεργειών πριν από την εμπορική 
προώθηση ή του ΟΕΕ ή τμήματος ενός 
ΟΕΕ που έχει κοινοποιηθεί στο κράτος 
μέλος όπου οι εν δυνάμει επενδυτές 
διατηρούν την κατοικία ή την 
καταστατική τους έδρα ως αποτέλεσμα 
ενέργειας πριν από την εμπορική 
προώθηση μόνον εφόσον επιτρέπεται 
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βάσει του άρθρου 31 ή του άρθρου 32.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση δεν υλοποιούνται σε 
υποχρέωση κοινοποίησης στη βάση ενός εγκατεστημένου ΟΕΕ ή ενός ΟΕΕ που δεν έχει ακόμη 
εγκατασταθεί. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι μόνο μια τελική επενδυτική απόφαση μετά 
από δραστηριότητα πριν από την εμπορική προώθηση εξυπηρετεί τον λόγο για κοινοποίηση, η 
αναφορά σε ΟΕΕ, ή σε τμήμα ΟΕΕ που δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί, είναι ουσιαστική.

Τροπολογία 140
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εγγραφή των επαγγελματιών 
επενδυτών σε μερίδια ή μετοχές 
εγκατεστημένου ΟΕΕ, κατόπιν ενεργειών 
πριν από την εμπορική προώθηση, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή σε 
μερίδια ή μετοχές ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζεται ή προωθεί εμπορικά ο 
ΔΟΕΕ της ΕΕ που είχε προβεί σε 
ενέργειες πριν από την εμπορική 
προώθηση ενός ΟΕΕ που δεν είχε ακόμη 
εγκατασταθεί, με παρόμοια 
χαρακτηριστικά, θεωρείται το 
αποτέλεσμα εμπορικής προώθησης.

3. Η εγγραφή των επαγγελματιών 
επενδυτών σε μερίδια ή μετοχές 
εγκατεστημένου ΟΕΕ, ως άμεσο 
αποτέλεσμα ενεργειών πριν από την 
εμπορική προώθηση, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, συνοδεύονται από τις 
ισχύουσες διαδικασίες κοινοποίησης
εμπορικής προώθησης.

Or. en

Τροπολογία 141
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
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Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ προβαίνει σε 
κατάλληλες ρυθμίσεις, ώστε οι 
πληροφορίες που αφορούν τις 
δραστηριότητες πριν από την εμπορική 
προώθηση να είναι διαθέσιμες και να 
χορηγούνται κατόπιν αίτησης στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του και στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιεί τις δραστηριότητες πριν 
από την εμπορική προώθηση. Ένας 
ΔΟΕΕ της ΕΕ διασφαλίζει ότι οι 
δραστηριότητες πριν από την εμπορική 
προώθηση είναι αρκούντως 
τεκμηριωμένες, συμπεριλαμβανομένων 
των αναφορών στα κράτη μέλη, των 
χρονικών περιόδων κατά τις οποίες 
πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες 
πριν από την εμπορική προώθηση, καθώς 
και μιας σύντομης σύνοψης αυτών των 
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
των πληροφοριών για τις επενδυτικές 
στρατηγικές που παρουσιάζονται και, 
όπου απαιτείται, ενός καταλόγου των 
ΟΕΕ και των τμημάτων των ΟΕΕ που 
παρουσιάζονται.

Or. en

Τροπολογία 142
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι ΔΟΕΕ παρέχουν, εκ των 
υστέρων, ετήσια επισκόπηση στην 
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αρμόδια αρχή καταγωγής τους 
αναφορικά με τις δραστηριότητές τους 
πριν από την εμπορική προώθηση. Η εν 
λόγω επισκόπηση περιέχει πληροφορίες 
σχετικά με τα κράτη μέλη και τα χρονικά 
διαστήματα στα οποία 
πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες 
πριν από την εμπορική προώθηση, και 
περιγραφή των επενδυτικών στρατηγικών 
ή των επενδυτικών ιδεών καθώς και, 
κατά περίπτωση, του καταλόγου των 
εγκατεστημένων ΟΕΕ και των τμημάτων 
τους που αναφέρονται στις ενέργειες πριν 
από την εμπορική προώθηση. Η αρμόδια 
αρχή καταγωγής προωθεί την 
επισκόπηση στις αρμόδιες αρχές του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους/των 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών, όπου 
πραγματοποιήθηκε ξ δραστηριότητα πριν 
από την εμπορική προώθηση.

Or. en

Τροπολογία 143
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου 3, ο ΔΟΕΕ μεριμνά ώστε η 
δραστηριότητά του πριν από την 
εμπορική προώθηση να είναι αρκούντως 
τεκμηριωμένη.

Οι ΔΟΕΕ μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες 
που αφορούν τις δραστηριότητές τους 
πριν από την εμπορική προώθηση να 
είναι διαθέσιμες και να χορηγούνται, 
κατόπιν αίτησης, στις αρμόδιες αρχές του 
μετά την πραγματοποίηση της εν λόγω 
δραστηριότητας και να περιλαμβάνουν 
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την αναφορά στα κράτη μέλη και την 
χρονική περίοδο κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες 
πριν από την εμπορική προώθηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, προτείνουμε 
να ακολουθείται η θέση του Συμβουλίου.

Τροπολογία 144
Andrea Cozzolino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
ΔΟΕΕ της ΕΕ να υποβάλουν σε ετήσια 
βάση έκθεση για τις δραστηριότητές τους 
πριν από την εμπορική προώθηση, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον της 
αναφοράς στα κράτη μέλη, της χρονικής 
περιόδου κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες 
πριν από την εμπορική προώθηση, της 
περιγραφής των επενδυτικών 
στρατηγικών ή των επενδυτικών ιδεών 
που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια 
των δραστηριοτήτων πριν από την 
εμπορική προώθηση και, κατά 
περίπτωση, του καταλόγου των 
εγκατεστημένων ΟΕΕ και των τμημάτων 
τους.

Or. en

Τροπολογία 145
Alain Lamassoure
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 30 α – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Ένα τρίτο μέρος συμμετέχει μόνο 
στις δραστηριότητες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 σε κράτος μέλος 
υποδοχής εκ μέρους εξουσιοδοτημένου 
ΔΟΕΕ της ΕΕ, όταν είναι 
εξουσιοδοτημένο ως εταιρεία επενδύσεων 
σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ, ως 
πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με την 
οδηγία 2013/36/ΕΕ, ως εταιρεία 
διαχείρισης ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την 
οδηγία 2009/65/ΕΚ, ως διαχειριστής 
οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων 
σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ ή 
ενεργεί ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος.

Or. en

Τροπολογία 146
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 32 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν, σύμφωνα με τη σχεδιασθείσα αλλαγή, 
η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ δεν 
θα ήταν πλέον σύμφωνη με την παρούσα 
οδηγία ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ δεν θα 
συμμορφωνόταν πλέον προς την παρούσα 
οδηγία, οι σχετικές αρμόδιες αρχές 
ενημερώνουν τον ΔΟΕΕ, εντός 20
εργάσιμων ημερών, ότι δεν πρέπει να 
εφαρμόσει την αλλαγή.

Εάν, σύμφωνα με τη σχεδιασθείσα αλλαγή, 
η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ δεν 
θα ήταν πλέον σύμφωνη με την παρούσα 
οδηγία ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ δεν θα 
συμμορφωνόταν πλέον προς την παρούσα 
οδηγία, οι σχετικές αρμόδιες αρχές 
ενημερώνουν τον ΔΟΕΕ, εντός 15
εργάσιμων ημερών, ότι δεν πρέπει να 
εφαρμόσει την αλλαγή. Οι αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους καταγωγής του 
ΔΟΕΕ ενημερώνουν, χωρίς καθυστέρηση, 
τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
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υποδοχής του ΔΟΕΕ σχετικά με την 
σχεδιασμένη αλλαγή, την αξιολόγησή της 
και εάν εφαρμόστηκε ή όχι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής έχουν την 
κατάλληλη επισκόπηση συμμόρφωσης με τα εποπτικά τους καθήκοντα, θα πρέπει να 
ενημερώνονται για αυτές τις απορριφθείσες αλλαγές.

Τροπολογία 147
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 32 – παράγραφος 7 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τη 
συμμόρφωση της διαχείρισης του ΟΕΕ από 
τον ΔΟΕΕ με την παρούσα οδηγία ή, 
γενικότερα, τη συμμόρφωση του ΔΟΕΕ με 
την παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ 
ενημερώνουν, εντός μηνός, τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του 
ΔΟΕΕ σχετικά με τις εν λόγω αλλαγές.

«Εάν οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τη 
συμμόρφωση της διαχείρισης του ΟΕΕ από 
τον ΔΟΕΕ με την παρούσα οδηγία ή, 
γενικότερα, τη συμμόρφωση του ΔΟΕΕ με 
την παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ 
ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και το αργότερο εντός 15 
εργάσιμων ημερών, τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ
σχετικά με τις εν λόγω αλλαγές.».

Or. en

Τροπολογία 148
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 32 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ μπορεί να διακόψει 
την εμπορική προώθηση μεριδίων ή 
μετοχών ΟΕΕ της ΕΕ, τον οποίο 
διαχειρίζεται στο κράτος μέλος όπου έχει 
διαβιβαστεί κοινοποίηση των 
δραστηριοτήτων εμπορίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 32, εφόσον πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ μπορεί να προχωρήσει 
στην άρση κοινοποίησης της εμπορικής 
προώθησης μεριδίων ή μετοχών ΟΕΕ της 
ΕΕ, τον οποίο διαχειρίζεται στο κράτος 
μέλος όπου έχει διαβιβαστεί κοινοποίηση 
των δραστηριοτήτων εμπορίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 32, εφόσον πληρούνται όλες 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 149
Barbara Kappel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 32 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ μπορεί να διακόψει την 
εμπορική προώθηση μεριδίων ή μετοχών 
ΟΕΕ της ΕΕ, τον οποίο διαχειρίζεται στο 
κράτος μέλος όπου έχει διαβιβαστεί 
κοινοποίηση των δραστηριοτήτων 
εμπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 32, 
εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ μπορεί να διακόψει την 
εμπορική προώθηση μεριδίων ή μετοχών 
ΟΕΕ της ΕΕ, τον οποίο διαχειρίζεται στο 
κράτος μέλος όπου έχει διαβιβαστεί 
κοινοποίηση των δραστηριοτήτων 
εμπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 32:

Or. en

Τροπολογία 150
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 32 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ μπορεί να διακόψει 
την εμπορική προώθηση μεριδίων ή 
μετοχών ΟΕΕ της ΕΕ, τον οποίο 
διαχειρίζεται στο κράτος μέλος όπου έχει 
διαβιβαστεί κοινοποίηση των 
δραστηριοτήτων εμπορίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 32, εφόσον πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ μπορεί να αποσύρει 
την κοινοποίηση των δραστηριοτήτων 
εμπορικής προώθησης μεριδίων ή 
μετοχών ΟΕΕ της ΕΕ, σε κράτος μέλος 
όπου έχει διαβιβαστεί κοινοποίηση των 
δραστηριοτήτων εμπορίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 32, εφόσον πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

αποσαφήνιση της λεκτικής διατύπωσης

Τροπολογία 151
Barbara Kappel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 32 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κανένας επενδυτής που έχει την 
κατοικία ή την καταστατική έδρα του στο 
κράτος μέλος όπου έχει διαβιβαστεί 
κοινοποίηση των δραστηριοτήτων 
εμπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 32, δεν 
κατέχει μερίδια ή μετοχές του εν λόγω 
ΟΕΕ, ή το πολύ 10 επενδυτές που έχουν 
την κατοικία ή την καταστατική έδρα 
τους στο εν λόγω κράτος μέλος κατέχουν 
μερίδια ή μετοχές του ΟΕΕ, που 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1 % 
των περιουσιακών στοιχείων υπό τη 
διαχείριση του εν λόγω ΟΕΕ·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να προβλέπει μια λιγότερο επαχθή άρση εγγραφής καθώς αποσκοπεί στη 
μείωση του κανονιστικού φόρτου για τη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων. Οι 
απαιτήσεις άρσης εγγραφής παρέχουν ακόμη αποτελεσματική προστασία των επενδυτών.

Τροπολογία 152
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 32 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κανένας επενδυτής που έχει την 
κατοικία ή την καταστατική έδρα του στο
κράτος μέλος όπου έχει διαβιβαστεί 
κοινοποίηση των δραστηριοτήτων 
εμπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 32, δεν 
κατέχει μερίδια ή μετοχές του εν λόγω 
ΟΕΕ, ή το πολύ 10 επενδυτές που έχουν 
την κατοικία ή την καταστατική έδρα τους 
στο εν λόγω κράτος μέλος κατέχουν 
μερίδια ή μετοχές του ΟΕΕ, που 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1 % 
των περιουσιακών στοιχείων υπό τη 
διαχείριση του εν λόγω ΟΕΕ·

α) κανένας μικροεπενδυτής που, εξ 
όσων γνωρίζει, κατόπιν εύλογης έρευνας, 
ο ΟΣΕΚΑ έχει την κατοικία του σε αυτό 
το κράτος μέλος, όπου έχει διαβιβαστεί 
κοινοποίηση των δραστηριοτήτων 
εμπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 32, δεν 
κατέχει μερίδια ή μετοχές του εν λόγω 
ΟΕΕ και επαγγελματίες επενδυτές που εξ 
όσων γνωρίζει, κατόπιν εύλογης έρευνας, 
ο ΟΣΕΚΑ που έχουν την κατοικία ή την 
καταστατική έδρα τους στο εν λόγω 
κράτος μέλος κατέχουν μερίδια του ΟΕΕ, 
που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% 
των περιουσιακών στοιχείων υπό τη 
διαχείριση του εν λόγω ΟΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 153
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 32 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κανένας επενδυτής που έχει την α) όταν οι επενδυτές που εξ όσων 
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κατοικία ή την καταστατική έδρα του στο 
κράτος μέλος όπου έχει διαβιβαστεί 
κοινοποίηση των δραστηριοτήτων 
εμπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 32, δεν 
κατέχει μερίδια ή μετοχές του εν λόγω 
ΟΕΕ, ή το πολύ 10 επενδυτές που έχουν 
την κατοικία ή την καταστατική έδρα 
τους στο εν λόγω κράτος μέλος κατέχουν 
μερίδια ή μετοχές του ΟΕΕ, που 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1 % 
των περιουσιακών στοιχείων υπό τη 
διαχείριση του εν λόγω ΟΕΕ·

γνωρίζει, μετά από εύλογη έρευνα, ο ΟΕΕ 
έχουν την κατοικία ή την καταστατική 
έδρα τους στο κράτος μέλος όπου έχει 
διαβιβαστεί κοινοποίηση των 
δραστηριοτήτων εμπορίας του ΟΕΕ, 
σύμφωνα με το άρθρο 32, κατέχουν τα
μερίδια ή τις μετοχές του εν λόγω ΟΕΕ 
που αντιπροσωπεύουν συνολικά λιγότερο 
από το 5 % των περιουσιακών στοιχείων 
υπό τη διαχείριση του εν λόγω ΟΕΕ
υπολογισμένων στη βάση της πιο 
πρόσφατης αποτίμησης πριν από την 
ημερομηνία υποβολής της επιστολής 
κοινοποίησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2·

Or. en

Τροπολογία 154
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 32 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια γενική προσφορά εξαγοράς, 
απαλλαγμένη από οποιεσδήποτε χρεώσεις 
ή εκπτώσεις, όλων των μεριδίων ή 
μετοχών του ΟΕΕ που κατέχονται από 
επενδυτές στο κράτος μέλος όπου έχει 
διαβιβαστεί κοινοποίηση των 
δραστηριοτήτων εμπορίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 32, δημοσιοποιείται τουλάχιστον 
για 30 ημέρες και απευθύνεται 
μεμονωμένα σε όλους τους επενδυτές στο 
εν λόγω κράτος μέλος των οποίων είναι 
γνωστή η ταυτότητα·

β) με εξαίρεση τους ΟΕΕ κλειστού 
τύπου και τα κεφάλαια που διέπονται από 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/760, μια γενική 
προσφορά εξαγοράς, απαλλαγμένη από 
οποιεσδήποτε χρεώσεις ή εκπτώσεις, όλων 
των μεριδίων ή μετοχών του ΟΕΕ που 
κατέχονται από επενδυτές στο κράτος 
μέλος όπου έχει διαβιβαστεί κοινοποίηση 
των δραστηριοτήτων εμπορίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 32, δημοσιοποιείται 
τουλάχιστον για 30 ημέρες και 
απευθύνεται, απευθείας ή μέσω 
χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών,
μεμονωμένα σε όλους τους επενδυτές στο 
εν λόγω κράτος μέλος·

Or. en
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Τροπολογία 155
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 32 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια γενική προσφορά εξαγοράς, 
απαλλαγμένη από οποιεσδήποτε χρεώσεις 
ή εκπτώσεις, όλων των μεριδίων ή 
μετοχών του ΟΕΕ που κατέχονται από 
επενδυτές στο κράτος μέλος όπου έχει 
διαβιβαστεί κοινοποίηση των 
δραστηριοτήτων εμπορίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 32, δημοσιοποιείται τουλάχιστον 
για 30 ημέρες και απευθύνεται 
μεμονωμένα σε όλους τους επενδυτές στο 
εν λόγω κράτος μέλος των οποίων είναι 
γνωστή η ταυτότητα·

β) στην περίπτωση ΟΕΕ ανοιχτού 
τύπου που προσφέρει συχνές ευκαιρίες 
εξόφλησης, μια γενική προσφορά 
εξαγοράς, απαλλαγμένη από οποιεσδήποτε 
χρεώσεις ή εκπτώσεις, όλων των μεριδίων 
ή μετοχών του ΟΕΕ που κατέχονται από 
επενδυτές στο κράτος μέλος όπου έχει 
διαβιβαστεί κοινοποίηση των 
δραστηριοτήτων εμπορίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 32, δημοσιοποιείται τουλάχιστον 
για 30 ημέρες και απευθύνεται 
μεμονωμένα σε όλους τους επενδυτές στο 
εν λόγω κράτος μέλος των οποίων είναι 
γνωστή η ταυτότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι όλοι οι ΟΕΕ ανοιχτού τύπου και δεν προσφέρουν όλοι εξόφληση κατόπιν αίτησης.

Τροπολογία 156
Barbara Kappel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 32 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο ΔΟΕΕ συνεχίζει να παρέχει 
στους επενδυτές που εξακολουθούν να 
έχουν επενδύσεις στον ΟΕΕ της ΕΕ, τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των 

4. Εφόσον οι επενδυτές 
εξακολουθούν να επενδύονται σε ΟΕΕ 
της ΕΕ μετά τη διακοπή της εμπορίας:
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άρθρων 22 και 23.

α) Ο ΔΟΕΕ συνεχίζει να παρέχει 
στους επενδυτές που εξακολουθούν να 
έχουν επενδύσεις στον ΟΕΕ της ΕΕ, τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των 
άρθρων 22 και 23·

β) οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ 
εξακολουθούν να παρέχουν στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους όπου έχει 
διακοπεί η εμπορία, τις πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του 
ΔΟΕΕ δυνάμει του άρθρου 32·

γ) οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους όπου έχει διακοπεί η εμπορική 
προώθηση εξακολουθούν να ασκούν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ 
δυνάμει του άρθρου 45 της παρούσας 
οδηγίας, αλλά χωρίς την επιβολή τελών ή 
χρεώσεων για τον ΟΕΕ που δεν έχει 
ακόμη ή πλέον κοινοποιηθεί για διανομή 
για την πραγματοποίηση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τυχόν διακοπή της εμπορικής προώθησης δεν θα πρέπει να συνεπάγεται τη συνέχιση της 
επιβολής τελών ή χρεώσεων από τις αρμόδιες αρχές. Η τροπολογία διευκρινίζει αυτό το σημείο 
ώστε να αποφεύγονται ακατάλληλα εμπόδια από αυτή την άποψη.

Τροπολογία 157
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 43 – παράγραφος 2
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(6α) Στο άρθρο 43, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Τα κράτη μέλη τα οποία 
επιτρέπουν την εμπορική προώθηση ΟΕΕ 
στο ευρύ επενδυτικό κοινό στην 
επικράτειά τους, έως τις 22 Ιουλίου 2014, 
ενημερώνουν την Επιτροπή και την 
ΕΑΚΑΑ, σχετικά με:

"2. Τα κράτη μέλη τα οποία επιτρέπουν 
την εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους, 
έως τις 22 Ιουλίου 2014, ενημερώνουν την 
Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ, σχετικά με:

α) τους τύπους των ΟΕΕ που μπορούν 
να προωθήσουν εμπορικά οι ΔΟΕΕ στο 
ευρύ επενδυτικό κοινό στην επικράτειά 
τους,

α) τους τύπους των ΟΕΕ που μπορούν 
να προωθήσουν εμπορικά οι ΔΟΕΕ στο 
ευρύ επενδυτικό κοινό στην επικράτειά 
τους,

β) κάθε επιπρόσθετη απαίτηση που 
επιβάλλει το κράτος μέλος για την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά του.

β) κάθε επιπρόσθετη απαίτηση που 
επιβάλλει το κράτος μέλος για την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά του·

β α) περιγραφή των διευκολύνσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 43α·

β β) στοιχεία που είναι απαραίτητα για 
την τιμολόγηση τυχόν εφαρμόσιμων 
κανονιστικών τελών ή χρεώσεων από την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης την 
Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ σχετικά με κάθε 
μεταγενέστερη αλλαγή όσον αφορά το 
πρώτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης την 
Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ σχετικά με κάθε
μεταγενέστερη αλλαγή όσον αφορά το 
πρώτο εδάφιο.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32011L0061)

Τροπολογία 158
Syed Kamall
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 43 α



AM\1167229EL.docx 59/66 PE629.583v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 43α:

διαγράφεται

«Άρθρο 43α

Διαθέσιμες διευκολύνσεις για το ευρύ 
επενδυτικό κοινό

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 
του κανονισμού (ΕΕ) 2015/76028, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο ΔΟΕΕ να 
καθιερώνει, σε κάθε κράτος μέλος όπου 
προτίθεται να διαθέσει στην αγορά 
μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό, διευκολύνσεις για τη 
διεκπεραίωση των ακόλουθων 
καθηκόντων:

α) επεξεργασία των εντολών 
εγγραφής, πληρωμής, εξαγοράς και 
εξόφλησης των επενδυτών, οι οποίες 
σχετίζονται με μερίδια ή μετοχές του 
ΟΕΕ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στα έγγραφα εμπορικής 
προώθησης του ΟΕΕ·

β) παροχή πληροφόρησης στους 
επενδυτές σχετικά με τον τρόπο 
εκτέλεσης των εντολών που αναφέρονται 
στο στοιχείο α) και τον τρόπο πληρωμής 
των εσόδων εξαγοράς και εξόφλησης·

γ) διευκόλυνση του χειρισμού 
πληροφοριών που σχετίζονται με την 
άσκηση των δικαιωμάτων των 
επενδυτών που απορρέουν από την 
επένδυσή τους στον ΟΕΕ στο κράτος 
μέλος όπου ο ΟΕΕ προωθείται εμπορικά·

δ) θέση στη διάθεση των επενδυτών, 
για επιθεώρηση και για παραλαβή 
αντιγράφων:

i) του κανονισμού του κεφαλαίου ή 
των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ·

ii) της τελευταίας ετήσιας έκθεσης 
του ΟΕΕ·

ε) παροχή πληροφοριών στους 
επενδυτές σχετικά με τα καθήκοντα που 
διεκπεραιώνονται μέσω των 
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διευκολύνσεων, σε σταθερό μέσο, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
στοιχείο ιγ) της οδηγίας 2009/65/EΚ.

2. Τα κράτη μέλη δεν απαιτούν τη 
φυσική παρουσία του ΔΟΕΕ, για τον 
σκοπό της παραγράφου 1.

3. O ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι οι 
διευκολύνσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 εμπίπτουν στους 
ακόλουθους τύπους και έχουν τα εξής 
χαρακτηριστικά:

α) τα καθήκοντά τους 
διεκπεραιώνονται στην επίσημη γλώσσα 
ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους 
μέλους στο οποίο προωθείται εμπορικά ο 
ΟΕΕ·

β) τα καθήκοντά τους 
διεκπεραιώνονται από τον ίδιο τον ΔΟΕΕ 
ή από τρίτη οντότητα, με την επιφύλαξη 
κανονισμού που διέπει τα καθήκοντα που 
πρέπει να διεκπεραιωθούν, ή αμφότερους.

Για τους σκοπούς του σημείου β), όταν οι 
διευκολύνσεις διεκπεραιώνονται από 
τρίτη οντότητα, η εν λόγω ανάθεση 
τεκμηριώνεται με γραπτή σύμβαση, η 
οποία προσδιορίζει ποια από τα 
καθήκοντα που προσδιορίζονται στην 
παράγραφο 1 δεν διεκπεραιώνονται από 
τον ΔΟΕΕ και ότι η τρίτη οντότητα 
λαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες 
και έγγραφα από τον ΔΟΕΕ.».

__________________

28 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, 
σχετικά με τα ευρωπαϊκά 
μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΕ 
L 123 της 19.5.2015, σ. 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για τους ΔΟΕΕ δεν παρέχει κανένα δικαίωμα εμπορίας σε ΔΟΕΕ να έχουν πρόσβαση 
στο ευρύ επενδυτικό κοινό σε άλλο κράτος μέλος και ως εκ τούτου είναι αβάσιμη και 
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δυσανάλογη η επιβολή εναρμονισμένων υποχρεώσεων επί των ΔΟΕΕ από αυτή την άποψη.

Τροπολογία 159
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 43 α – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ενεργεί ως σημείο επαφής για την 
επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η προσθήκη είναι σημαντική ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν σημείο 
επαφής ελλείψει τοπικής φυσικής παρουσίας.

Τροπολογία 160
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 43 α – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα καθήκοντά τους 
διεκπεραιώνονται στην επίσημη γλώσσα ή 
στις επίσημες γλώσσες του κράτους 
μέλους στο οποίο προωθείται εμπορικά ο 
ΟΕΕ·

α) τα καθήκοντά τους 
διεκπεραιώνονται στην επίσημη γλώσσα ή 
σε μία από τις επίσημες γλώσσες του 
κράτους μέλους στο οποίο προωθείται 
εμπορικά ο ΟΕΕ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη 
από τις αρμόδιες αρχές του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους·

Or. en
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Τροπολογία 161
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Άρθρο 48

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(7α) Το άρθρο 48 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 48 «Άρθρο 48

Διοικητικές κυρώσεις Διοικητικές κυρώσεις

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους 
κανόνες για τα μέτρα και τις κυρώσεις που 
επιβάλλονται στις παραβάσεις των εθνικών 
διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλισθεί η 
επιβολή της εφαρμογής τους. Με την 
επιφύλαξη των διαδικασιών ανάκλησης 
αδείας ή του δικαιώματος των κρατών 
μελών για επιβολή ποινικών κυρώσεων, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν, σύμφωνα με το 
εθνικό τους δίκαιο, τη λήψη των 
κατάλληλων διοικητικών μέτρων ή την 
επιβολή διοικητικών κυρώσεων έναντι των 
υπεύθυνων προσώπων σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τις διατάξεις που έχουν 
θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τα εν λόγω μέτρα είναι αποτελεσματικά, 
αναλογικά και αποτρεπτικά.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους 
κανόνες για τα μέτρα και τις κυρώσεις που 
επιβάλλονται στις παραβάσεις των εθνικών 
διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας και στις 
παραβάσεις του άρθρου 2 του κανονισμού 
(ΕΕ)----/--- [κανονισμός για τη 
διασυνοριακή διανομή συλλογικών 
επενδυτικών κεφαλαίων και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
346/2013], και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο 
μέτρο για να εξασφαλισθεί η επιβολή της 
εφαρμογής τους. Με την επιφύλαξη των 
διαδικασιών ανάκλησης αδείας ή του 
δικαιώματος των κρατών μελών για 
επιβολή ποινικών κυρώσεων, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν, σύμφωνα με το εθνικό 
τους δίκαιο, τη λήψη των κατάλληλων 
διοικητικών μέτρων ή την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων έναντι των 
υπεύθυνων προσώπων σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τις διατάξεις που έχουν 
θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τα εν λόγω μέτρα είναι αποτελεσματικά, 
αναλογικά και αποτρεπτικά.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να δημοσιοποιούν 
οποιαδήποτε μέτρα ή κυρώσεις 
επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων που θεσπίζονται για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εκτός 

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να δημοσιοποιούν 
οποιαδήποτε μέτρα ή κυρώσεις 
επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων που θεσπίζονται για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στις 
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εάν η δημοσιοποίηση αυτή ενδέχεται να 
διαταράξει σοβαρά τις 
χρηματοοικονομικές αγορές, να βλάψει τα 
συμφέροντα των επενδυτών ή να 
προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

παραβάσεις του άρθρου 2 του κανονισμού 
(ΕΕ)----/--- [κανονισμός για τη 
διασυνοριακή διανομή συλλογικών 
επενδυτικών κεφαλαίων και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
346/2013], εκτός εάν η δημοσιοποίηση 
αυτή ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τις 
χρηματοοικονομικές αγορές, να βλάψει τα 
συμφέροντα των επενδυτών ή να 
προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

3. Η ΕΑΚΑΑ συντάσσει ετήσια 
έκθεση για την εφαρμογή των διοικητικών 
μέτρων και την επιβολή κυρώσεων σε 
περίπτωση παραβιάσεων των διατάξεων 
που θεσπίζονται για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας στα διάφορα κράτη 
μέλη. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στην 
ΕΑΚΑΑ τις απαιτούμενες για το σκοπό 
αυτό πληροφορίες.

3. Η ΕΑΚΑΑ συντάσσει ετήσια 
έκθεση για την εφαρμογή των διοικητικών 
μέτρων και την επιβολή κυρώσεων σε 
περίπτωση παραβιάσεων των διατάξεων 
που θεσπίζονται για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και του άρθρου 2 του 
κανονισμού (ΕΕ)----/--- [κανονισμός για 
τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών 
επενδυτικών κεφαλαίων και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
346/2013] στα διάφορα κράτη μέλη. Οι 
αρμόδιες αρχές παρέχουν στην ΕΑΚΑΑ τις 
απαιτούμενες για το σκοπό αυτό 
πληροφορίες.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32011L0061)

Τροπολογία 162
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Παράρτημα IV – σημείο 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στο παράρτημα IV προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:

«η α) πληροφορίες και διεύθυνση που 
είναι απαραίτητες για την τιμολόγηση ή 
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την κοινοποίηση οποιωνδήποτε 
εφαρμοστέων κανονιστικών τελών ή 
επιβαρύνσεων·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η προσθήκη είναι σημαντική ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν σημείο 
επαφής ελλείψει τοπικής φυσικής παρουσίας.

Τροπολογία 163
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Παράρτημα IV – σημείο 1 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Στο παράρτημα IV προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:

«η β) ένδειξη των διευκολύνσεων για την 
εκτέλεση των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 43α.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η προσθήκη είναι απαραίτητη ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής ενημερώνονται για το ποιες διευκολύνσεις διατίθενται στο ευρύ επενδυτικό 
κοινό.

Τροπολογία 164
Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 β (νέο)
Οδηγία 2011/61/ΕΕ
Παράρτημα IV
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στο παράρτημα IV, προστίθενται 
τα ακόλουθα στοιχεία η α) και η β):

«η α) περιγραφή των διευκολύνσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 43α.

η β) πληροφορίες που είναι απαραίτητες 
για την τιμολόγηση τυχόν εφαρμόσιμων 
κανονιστικών τελών ή χρεώσεων από την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32011L0061)

Τροπολογία 165
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση και, εάν 
απαιτείται, νομοθετικές προτάσεις, ως 
αποτέλεσμα διερεύνησης όλων των 
διατάξεων της οδηγίας 2011/61/ΕΕ στο 
πλαίσιο της εφαρμογής τους στο σενάριο 
του καθεστώτος διαβατηρίου για ΔΟΕΕ 
εκτός ΕΕ και πριν από την εφαρμογή του 
άρθρου 35 και των άρθρων 37 έως 41 της 
οδηγίας 2011/61/ΕΕ, εστιάζοντας ιδίως 
στους πιθανούς άνισους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των ΔΟΕΕ της ΕΕ 
και των ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ με την 
προοπτική ότι οι ΔΟΕΕ της ΕΕ δεν θα 
πρέπει να ζημιώνονται.

Or. en

Τροπολογία 166
Mady Delvaux
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α

Επανεξέταση

Έως την/τις ... [η ημερομηνία είναι 
τουλάχιστον 12 μήνες μετά την 
αξιολόγηση βάσει του άρθρου 4], η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
Αυτή η έκθεση αξιολογεί, μεταξύ άλλων, 
την πιθανότητα της εναρμόνισης των 
διατάξεων που εφαρμόζονται στους 
ΟΣΕΚΑ αναφορικά με τις ενέργειες πριν 
από την εμπορική προώθηση σε 
επαγγελματίες επενδυτές, λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι οι ΟΣΕΚΑ 
συνιστούν προϊόν σχεδιασμένο για 
μικροεπενδυτές και αυτός ο χαρακτήρας 
θα πρέπει να διατηρηθεί.
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