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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/107/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Ιανουαρίου 2002

για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου για το συντονισµό των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε
κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη ρύθµιση των εταιρειών διαχείρισης και τα απλοποιηµένα ενηµερω-

τικά δελτία

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 47 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµ-
βρίου 1985, για τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων
σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (4), έχει ήδη συµβάλει σηµαντικά
στην υλοποίηση της ενιαίας αγοράς στον εν λόγω τοµέα,
καθορίζοντας —για πρώτη φορά στον τοµέα των χρηµα-
τοοικονοµικών υπηρεσιών— την αρχή της αµοιβαίας
αναγνώρισης της άδειας λειτουργίας και άλλες διατάξεις οι
οποίες διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτε-
ρικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µεριδίων των οργανισµών
συλλογικών επενδύσεων που καλύπτει (unit trusts/αµοιβαία
κεφάλαια ή ως εταιρείες επενδύσεων).

(2) Ωστόσο, η οδηγία 85/611/ΕΟΚ δεν ρυθµίζει ευρέως τη
λειτουργία των εταιρειών που διαχειρίζονται οργανισµούς
συλλογικών επενδύσεων (των λεγόµενων «εταιρειών διαχεί-
ρισης»)· ειδικότερα, δεν έχει διατάξεις που να εξασφαλίζουν
τη θέσπιση σε όλα τα κράτη µέλη ισοδύναµων κανόνων
πρόσβασης στην αγορά και προϋποθέσεων λειτουργίας για
τέτοιου είδους εταιρείες ούτε διατάξεις για την ίδρυση υπο-
καταστηµάτων και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από
τέτοιες εταιρείες σε κράτη µέλη εκτός από το κράτος µέλος
καταγωγής τους.

(3) Η άδεια λειτουργίας που δίνει το κράτος µέλος καταγωγής
της εταιρείας διαχείρισης θα πρέπει να εγγυάται την προστα-
σία του επενδυτή και τη φερεγγυότητα των εταιρειών διαχεί-
ρισης, ώστε να συµβάλλει στη σταθερότητα του χρηµατοοι-
κονοµικού συστήµατος· η προσέγγιση που ακολουθείται
είναι η εξασφάλιση της ουσιαστικής εναρµόνισης η οποία
είναι αναγκαία και επαρκής για την αµοιβαία αναγνώριση

της άδειας λειτουργίας και των συστηµάτων προληπτικής
εποπτείας, επιτρέποντας την έκδοση ενιαίας άδειας µε ισχύ
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την άσκηση της
εποπτείας από το κράτος µέλος καταγωγής.

(4) Για την προστασία των επενδυτών είναι απαραίτητο να δια-
σφαλιστεί η εσωτερική επίβλεψη κάθε εταιρείας διαχείρισης
ιδίως µε την άσκηση της διοίκησης από δύο πρόσωπα και µε
την ύπαρξη κατάλληλων µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου.

(5) Προκειµένου η εταιρεία διαχείρισης να µπορεί να εκπληρώ-
σει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις δραστηριότη-
τές της και, συνεπώς, να εξασφαλίσει τη σταθερότητά της,
απαιτούνται αρχικό κεφάλαιο και ένα πρόσθετο ποσό ιδίων
κεφαλαίων· προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες
εξελίξεις, ιδίως ως προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις σχετικά
µε τους επιχειρηµατικούς κινδύνους στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και σε άλλα διεθνή πλαίσια, οι απαιτήσεις αυτές, συµπερι-
λαµβανοµένης της χρήσης των εγγυήσεων, θα αναθεωρη-
θούν εντός τριετίας.

(6) ∆υνάµει της αµοιβαίας αναγνώρισης, οι εταιρείες διαχεί-
ρισης που λαµβάνουν άδεια λειτουργίας στο κράτος µέλος
καταγωγής τους µπορούν να ασκούν τις εκ της αδείας
δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την
ίδρυση υποκαταστηµάτων ή βάσει του καθεστώτος
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών· η έγκριση του κανονισµού
των αµοιβαίων κεφαλαίων/unit trusts αποτελεί αρµοδιότητα
του κράτους µέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης.

(7) Όσον αφορά τη συλλογική διαχείριση χαρτοφυλακίου (δια-
χείριση unit trusts/αµοιβαίων κεφαλαίων και εταιρειών επεν-
δύσεων), η άδεια που χορηγείται σε µια εταιρεία διαχείρισης
στο κράτος µέλος καταγωγής της πρέπει να της επιτρέπει να
ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες στο κράτος µέλος υπο-
δοχής: διανοµή των µεριδίων των εναρµονισµένων unit
trusts/αµοιβαίων κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται η εν
λόγω εταιρεία στο κράτος µέλος καταγωγής της· διανοµή
των µεριδίων των εναρµονισµένων εταιρειών επενδύσεων τις
οποίες διαχειρίζεται η εν λόγω εταιρεία· άσκηση όλων των
άλλων λειτουργιών και καθηκόντων που περιλαµβάνονται
στη δραστηριότητα της συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλα-
κίου· διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού των εται-
ρειών επενδύσεων που έχουν συσταθεί σε κράτη µέλη πλην
του κράτους µέλους καταγωγής· άσκηση, κατόπιν εξουσιο-
δότησης, εκ µέρους εταιρειών διαχείρισης που έχουν
συσταθεί σε κράτη µέλη διαφορετικά από το κράτος µέλος
καταγωγής της, των καθηκόντων που περιλαµβάνονται στη
δραστηριότητα της συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

(1) ΕΕ C 272 της 1.9.1998, σ. 7.
ΕΕ C 311 E της 31.10.2000, σ. 273.

(2) ΕΕ C 116 της 28.4.1999, σ. 1.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2000 (ΕΕ

C 339 της 29.11.2000, σ. 228), κοινή θέση του Συµβουλίου της 5ης
Ιουνίου 2001 (ΕΕ C 297, της 23.10.2001, σ. 10) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001. Απόφαση του
Συµβουλίου της 4ης ∆εκεµβρίου 2001.

(4) ΕΕ L 375 της 31.12.1985, σ. 3· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 290, της 17.11.2000, σ. 27).
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(8) Οι αρχές της αµοιβαίας αναγνώρισης και της εποπτείας από
το κράτος µέλος καταγωγής ορίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές
των κρατών µελών δεν χορηγούν ή ανακαλούν την άδεια
λειτουργίας όταν ορισµένα στοιχεία, όπως είναι το περιεχό-
µενο των προγραµµάτων δραστηριοτήτων, η γεωγραφική
κατανοµή ή οι δραστηριότητες που όντως ασκούνται, δεί-
χνουν σαφώς ότι µια εταιρεία διαχείρισης έχει επιλέξει το
νοµικό σύστηµα ενός κράτους µέλους µε σκοπό την απο-
φυγή των αυστηρότερων κανόνων άλλου κράτους µέλους,
όπου και σκοπεύει να ασκήσει ή ασκεί όντως το µεγαλύτερο
τµήµα των δραστηριοτήτων της· για τους σκοπούς της
παρούσας οδηγίας, µια εταιρεία διαχείρισης πρέπει να λαµ-
βάνει άδεια λειτουργίας στο κράτος µέλος όπου έχει την
καταστατική της έδρα. Σύµφωνα µε την αρχή του ελέγχου
από τη χώρα καταγωγής, µόνο το κράτος µέλος όπου η
εταιρεία διαχείρισης έχει την καταστατική της έδρα µπορεί
να θεωρείται αρµόδιο για την έγκριση του κανονισµού των
unit trusts/αµοιβαίων κεφαλαίων που συστήνονται από την
εν λόγω εταιρεία και την επιλογή του θεµατοφύλακα· για να
αποτραπεί η καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου
καθεστώτος εποπτείας και να προαχθεί η εµπιστοσύνη στην
αποτελεσµατικότητα της εποπτείας από τις αρχές του κρά-
τους µέλους καταγωγής, µια από τις προϋποθέσεις για τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΟΣΕΚΑ πρέπει να είναι ότι
αυτός ουδόλως εµποδίζεται νοµικώς να διαθέτει µερίδια
στην αγορά του κράτους µέλους καταγωγής του. Η ρύθµιση
αυτή δεν θίγει την ελευθερία επιλογής, αφ’ ης στιγµής ένας
ΟΣΕΚΑ έχει λάβει την άδεια λειτουργίας, του κράτους
µέλους ή των κρατών µελών όπου θα διατεθούν τα µερίδιά
του βάσει της παρούσας οδηγίας.

(9) Η οδηγία 85/611/ΕΟΚ περιορίζει το πεδίο των εταιρειών
διαχείρισης µόνο στη δραστηριότητα διαχείρισης unit
trusts/αµοιβαίων κεφαλαίων και εταιρειών επενδύσεων (συλ-
λογική διαχείριση χαρτοφυλακίου)· για να ληφθούν υπόψη
οι πρόσφατες εξελίξεις στις νοµοθεσίες των κρατών µελών
και για να µπορέσουν οι εταιρείες αυτές να επιτύχουν σηµα-
ντικές οικονοµίες κλίµακας, είναι επιθυµητή η αναθεώρηση
του περιορισµού αυτού· κρίνεται συνεπώς επιθυµητό να
επιτραπεί στις εταιρείες αυτές να ασκούν και δραστηριότητα
διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων για κάθε πελάτη
χωριστά (ατοµική διαχείριση χαρτοφυλακίου), συµπεριλαµ-
βανοµένης της διαχείρισης συνταξιοδοτικών ταµείων, καθώς
και κάποιες συγκεκριµένες παρεπόµενες δραστηριότητες που
συνδέονται µε την κύρια ενασχόλησή τους· η επέκταση των
δραστηριοτήτων της εταιρείας διαχείρισης δεν θα πρέπει να
θίγει τη σταθερότητα των εταιρειών αυτών· ωστόσο, θα
πρέπει να εισαχθούν ειδικοί κανόνες για την αποφυγή σύγ-
κρουσης συµφερόντων όταν οι εταιρείες διαχείρισης έχουν
την άδεια να ασκούν δραστηριότητες τόσο συλλογικής όσο
και ατοµικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

(10) Η δραστηριότητα διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων
αποτελεί επενδυτική υπηρεσία η οποία ήδη καλύπτεται από
την οδηγία 93/22/ΕΟΚ της 10ης Μαΐου 1993 σχετικά µε
τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών (1).
Για να εξασφαλιστεί εδώ ένα οµοιογενές ρυθµιστικό πλαίσιο,
είναι επιθυµητό να υπαχθούν στους όρους που προβλέπο-
νται στην οδηγία αυτή και οι εταιρείες διαχείρισης των
οποίων η άδεια λειτουργίας καλύπτει επίσης την παροχή
επενδυτικών υπηρεσιών.

(11) Το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί, γενικά, να θέσει αυστη-
ρότερους κανόνες από εκείνους που ορίζονται στην
παρούσα οδηγία, ιδίως όσον αφορά τους όρους χορήγησης
άδειας λειτουργίας, τις υποχρεώσεις εποπτείας και τους
κανόνες δηµοσίευσης των περιοδικών εκθέσεων και το
πλήρες ενηµερωτικό δελτίο.

(12) Πρέπει να θεσπιστούν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες
µια εταιρεία διαχείρισης µπορεί να αναθέσει κατ’ εξουσιο-
δότηση ειδικά καθήκοντα και αρµοδιότητες σε τρίτους
ούτως ώστε να αυξηθεί η λειτουργική αποτελεσµατικότητά
της· για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή των αρχών της
αµοιβαίας αναγνώρισης της άδειας λειτουργίας και του
ελέγχου από τη χώρα καταγωγής, τα κράτη µέλη που επι-
τρέπουν την ανάθεση αυτή θα πρέπει να φροντίζουν ώστε η
εταιρεία διαχείρισης στην οποία έχουν χορηγήσει άδεια λει-
τουργίας να µην αναθέτει το σύνολο των δραστηριοτήτων
της σε ένα ή περισσότερα τρίτα µέρη, καθιστάµενη πλέον
κενή οντότητα, και η ύπαρξη εξουσιοδοτήσεων να µην εµπο-
δίζει την ουσιαστική της εποπτεία· ωστόσο, το γεγονός ότι η
εταιρεία διαχείρισης ανέθεσε ίδιες αρµοδιότητες ουδόλως
πρέπει να επηρεάζει τις υποχρεώσεις της, καθώς και του
θεµατοφύλακα, έναντι των µεριδιούχων και των αρµόδιων
αρχών.

(13) Για την προστασία των συµφερόντων των µετόχων και την
εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισµού στην αγορά για τους
εναρµονισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων, επι-
βάλλεται απαίτηση ως προς το αρχικό κεφάλαιο των εται-
ρειών επενδύσεων. Ωστόσο, οι εταιρείες επενδύσεων που
έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης θα καλύπτονται µέσω ενός
πρόσθετου ποσού ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας διαχεί-
ρισης.

(14) Τα άρθρα 5ζ και 5η πρέπει πάντοτε να τηρούνται από τις
εταιρείες επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας,
είτε απ’ ευθείας από την εταιρεία κατ’ άρθρο 13β, είτε
έµµεσα διότι εάν µια εταιρεία επενδύσεων που έχει λάβει
άδεια αποφασίσει να ορίσει µια εταιρεία διαχείρισης, η εται-
ρεία διαχείρισης πρέπει να έχει λάβει άδεια σύµφωνα µε την
οδηγία, και εποµένως υποχρεούται να τηρεί τα άρθρα 5ζ και
5η.

(15) Για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των τεχνικών ενη-
µέρωσης κρίνεται επιθυµητή η αναθεώρηση του υφιστάµε-
νου πλαισίου ενηµέρωσης που ορίζει η οδηγία 85/611/
ΕΟΚ· ειδικότερα, θα πρέπει να προβλεφθεί, επιπλέον του
υφιστάµενου πλήρους ενηµερωτικού δελτίου και ένας νέος
τύπος ενηµερωτικού δελτίου για τους ΟΣΕΚΑ (απλοποιη-
µένο ενηµερωτικό δελτίο)· το νέο αυτό δελτίο πρέπει να
είναι εύχρηστο για τους επενδυτές και να αποτελεί συνεπώς
πηγή πολύτιµων πληροφοριών για τον µέσο επενδυτή· το
δελτίο αυτό θα πρέπει να παρέχει βασικές πληροφορίες για
τον ΟΣΕΚΑ µε σαφή, συνθετικό και εύκολα κατανοητό
τρόπο· ωστόσο, ο επενδυτής θα πρέπει πάντοτε να πληροφο-
ρείται, µε κατάλληλη µνεία στο απλοποιηµένο ενηµερωτικό
δελτίο, ότι υπάρχουν περισσότερες λεπτοµέρειες στο πλήρες
ενηµερωτικό δελτίο και στην ετήσια και εξαµηνιαία έκθεση
του ΟΣΕΚΑ, τα οποία και µπορεί να προµηθευτεί δωρεάν·
το απλοποιηµένο δελτίο θα πρέπει να προσφέρεται πάντοτε
δωρεάν στους εγγραφόµενους πριν από τη σύναψη της
σύµβασης· αυτό αποτελεί επαρκή προϋπόθεση για την
τήρηση της εκ της προκείµενης οδηγίας υποχρέωσης για την
παροχή πληροφοριών στους εγγραφόµενους πριν από τη
σύναψη της σύµβασης.

(1) ΕΕ L 141, της 11.6.1993, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από την οδηγία 2000/64/ΕΚ.
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(16) Είναι ανάγκη να εξασφαλιστούν ισότιµοι όροι λειτουργίας
µεταξύ των φορέων διαµεσολάβησης στον τοµέα των χρηµα-
τοοικονοµικών υπηρεσιών κατά την παροχή των ίδιων υπη-
ρεσιών, καθώς και ένα εναρµονισµένο ελάχιστο επίπεδο προ-
στασίας των επενδυτών· το ελάχιστο επίπεδο εναρµόνισης
των όρων πρόσβασης και άσκησης των δραστηριοτήτων
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ολοκλήρωσης της εσωτε-
ρικής αγοράς για τους εν λόγω φορείς· οι επιδιωκόµενοι
στόχοι µπορούν συνεπώς να επιτευχθούν µόνο µέσω µιας
δεσµευτικής κοινοτικής οδηγίας που θα θέτει τα ελάχιστα
συµφωνηµένα σχετικά πρότυπα· η παρούσα οδηγία πραγµα-
τοποιεί µόνο την ελάχιστη απαιτούµενη εναρµόνιση και δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκόµενων
στόχων σύµφωνα µε την τρίτη παράγραφο του άρθρου 5
της συνθήκης.

(17) Η Επιτροπή είναι πιθανό να εξετάσει εν ευθέτω χρόνω αν
είναι σκόπιµο να προτείνει την κωδικοποίηση του κειµένου
µετά την υιοθέτηση των προτάσεων,

ΕΞΕ∆ΩΣAN ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 85/611/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 1α

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακό-
λουθοι ορισµοί:

1. θεµατοφύλακας: κάθε οργανισµός στον οποίο έχουν ανα-
τεθεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 14
και υπόκειται στις λοιπές διατάξεις που ορίζονται στα
τµήµατα IIIα και IVα,

2. εταιρεία διαχείρισης: κάθε εταιρεία της οποίας οι συνήθεις
δραστηριότητες συνίστανται στη διαχείριση ΟΣΕΚΑ που
έχουν τη µορφή unit trusts/αµοιβαίων κεφαλαίων ή/και
εταιρειών επενδύσεων (συλλογική διαχείριση χαρτοφυλα-
κίων ΟΣΕΚΑ), περιλαµβανοµένων των λειτουργιών που
µνηµονεύονται στο παράρτηµα ΙΙ,

3. κράτος µέλος καταγωγής εταιρείας διαχείρισης: το κράτος
µέλος όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα της εταιρείας
διαχείρισης,

4. κράτος µέλος υποδοχής εταιρείας διαχείρισης: το κράτος
µέλος, πλην του κράτους µέλους καταγωγής, όπου η
εταιρεία διαχείρισης διαθέτει υποκατάστηµα ή παρέχει
υπηρεσίες,

5. “κράτος µέλος καταγωγής ενός ΟΣΕΚΑ”:

α) όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ που έχουν συσταθεί µε τη
µορφή unit trusts/αµοιβαίου κεφαλαίου, είναι το κρά-
τος µέλος της καταστατικής έδρας της εταιρείας δια-
χείρισης,

β) όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ που έχουν συσταθεί µε τη
µορφή εταιρείας επενδύσεων, είναι το κράτος µέλος
της καταστατικής έδρας της εταιρείας επενδύσεων,

6. κράτος µέλος υποδοχής ενός ΟΣΕΚΑ: το κράτος µέλος,
εκτός του κράτους µέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, στο
οποίο διατίθενται τα µερίδια του αµοιβαίου κεφαλαίου/
unit trusts ή της εταιρείας επενδύσεων,

7. υποκατάστηµα: έδρα εκµετάλλευσης που αποτελεί τµήµα
της εταιρείας διαχείρισης, στερείται νοµικής προσωπι-
κότητας και παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει
λάβει άδεια λειτουργίας η εταιρεία διαχείρισης· όλες οι
έδρες εκµετάλλευσης που έχουν συσταθεί στο ίδιο κράτος
µέλος από µία εταιρεία διαχείρισης µε εταιρική έδρα σε
άλλο κράτος µέλος, λογίζονται ως ένα και το αυτό υπο-
κατάστηµα,

8. αρµόδιες αρχές: οι αρχές τις οποίες κάθε κράτος µέλος
ορίζει βάσει του άρθρου 49 της παρούσας οδηγίας,

9. στενοί δεσµοί: η κατάσταση που ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της οδηγίας 95/26/ΕΚ (*),

10. ειδική συµµετοχή: άµεση ή έµµεση συµµετοχή σε µία
εταιρεία διαχείρισης η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον
10 % του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου ή που
επιτρέπει την άσκηση σηµαντικής επιρροής στη διοίκηση
της εταιρείας διαχείρισης στην οποία υπάρχει η συµµε-
τοχή:

Για την εφαρµογή του παρόντος ορισµού, λαµβάνονται
υπόψη τα δικαιώµατα ψήφου που αναφέρονται στο
άρθρο 7 της οδηγίας 88/627/ΕΟΚ (**),

11. ISD: η οδηγία 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης
Μαΐου 1993 σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον
τοµέα των κινητών αξιών (***),

12. µητρική επιχείρηση: η µητρική επιχείρηση κατά την έννοια
των άρθρων 1 και 2 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ (****),

13. θυγατρική: η θυγατρική επιχείρηση κατά την έννοια των
άρθρων 1 και 2 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ· κάθε θυγα-
τρική επιχείρηση άλλης θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται
επίσης θυγατρική της µητρικής επιχείρησης που είναι
επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών,

14. αρχικό κεφάλαιο: τα στοιχεία 1 και 2 του άρθρου 34
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ (*****),

15. ίδια κεφάλαια: τα ίδια κεφάλαια κατά την έννοια του
τίτλου V κεφάλαιο 2 τµήµα 1 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ·
ο ορισµός αυτός µπορεί ωστόσο να τροποποιηθεί στις
περιπτώσεις που περιγράφονται στο παράρτηµα V της
οδηγίας 93/6/ΕΟΚ (******).

(*) ΕΕ L 168 της 18.7.1995, σ. 7.
(**) ΕΕ L 348 της 17.12.1988, σ. 62.
(***) ΕΕ L 141, της 11.6.1993, σ. 27· οδηγία όπως τρο-

ποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/64/ΕΚ
(ΕΕ L 290, της 17.11.2000, σ. 27).

(****) ΕΕ L 193, της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία όπως τροπο-
ποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του
1994.

(*****) ΕΕ L 126, της 26.5.2000, σ. 1· οδηγία όπως τρο-
ποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/28/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(ΕΕ L 275, της 27.10.2000, σ. 37).

(******) ΕΕ L 141, της 11.6.1993, σ. 1· οδηγία όπως τρο-
ποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/33/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(ΕΕ L 204, της 21.7.1998, σ. 29).»
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2. Το άρθρο 4 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακό-
λουθο κείµενο:

«3. Οι αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια σε έναν
ΟΣΕΚΑ εάν η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των τµηµάτων III και IV
αντιστοίχως της παρούσας οδηγίας.

Επιπλέον, οι αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια σε έναν
ΟΣΕΚΑ εάν οι διευθύνοντες του θεµατοφύλακα δεν παρέ-
χουν εχέγγυα ήθους ή δεν διαθέτουν επαρκή πείρα, µεταξύ
άλλων και σε σχέση µε το είδος του ΟΣΕΚΑ που θα είναι
αντικείµενο της διαχείρισης. Προς το σκοπό αυτό, κοινο-
ποιούνται πάραυτα στις αρµόδιες αρχές τα ονόµατα των
διευθυνόντων του θεµατοφύλακα και παντός διαδόχου
αυτών,

Ως διευθύνοντες νοούνται τα πρόσωπα τα οποία, σύµφωνα
µε το νόµο ή τα καταστατικά του έγγραφα, εκπροσωπούν
τον θεµατοφύλακα, ή τα οποία πράγµατι αποφασίζουν την
πολιτική του θεµατοφύλακα.

3α. Οι αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας
σε έναν ΟΣΕΚΑ ο οποίος κωλύεται νοµικώς (π.χ. βάσει του
κανονισµού του κεφαλαίου ή των καταστατικών του
εγγράφων) να διαθέτει τα µερίδιά του ή τις µετοχές του
στο κράτος µέλος καταγωγής του.»

3. Ο τίτλος του τµήµατος ΙΙΙ και τα άρθρα 5 και 6 αντικαθί-
στανται από το ακόλουθο κείµενο:

«ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Υποχρεώσεις των εταιρειών διαχείρισης

Τίτλος Α

Προϋποθέσεις ανάληψης δραστηριότητας

Άρθρο 5

1. Η ανάληψη της δραστηριότητας της εταιρείας διαχεί-
ρισης χρειάζεται προηγούµενη επίσηµη άδεια από τις αρµό-
διες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής. Η άδεια που
χορηγείται βάσει της παρούσας οδηγίας σε µία εταιρεία δια-
χείρισης ισχύει σε όλα τα κράτη µέλη.

2. Καµία εταιρεία διαχείρισης δεν µπορεί να αναλάβει
δραστηριότητες διαφορετικές από αυτές της διαχείρισης
ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένων βάσει της παρούσας οδηγίας, πλην
της επιπρόσθετης διαχείρισης άλλων οργανισµών συλλογικών
επενδύσεων που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία,
και για τους οποίους η εταιρεία διαχείρισης υπόκειται σε
προληπτική εποπτεία, αλλά δεν επιτρέπεται βάσει της
παρούσας οδηγίας η διάθεση µεριδίων τους σε άλλα κράτη
µέλη.

Η δραστηριότητα της διαχείρισης unit trusts/αµοιβαίων
κεφαλαίων και εταιρειών επενδύσεων περιλαµβάνει, για τους
σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τις λειτουργίες που αναφέ-
ρονται στο παράρτηµα II, ο κατάλογος των οποίων είναι
ενδεικτικός.

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα κράτη µέλη
µπορούν να επιτρέπουν σε εταιρείες διαχείρισης την παροχή,
επιπλέον της διαχείρισης unit trusts/αµοιβαίων κεφαλαίων
και εταιρειών επενδύσεων, των ακόλουθων υπηρεσιών:

α) διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συµπεριλαµβανο-
µένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταµεία,
βάσει εντολών που παρέχονται από επενδυτές σε διακρι-
τική βάση και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρ-
τοφυλάκια περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα από τα
µέσα που απαριθµούνται στο τµήµα Β του παραρτήµατος
της οδηγίας ISD,

β) παρεπόµενες υπηρεσίες:

— παροχή επενδυτικών συµβουλών για ένα ή περισσό-
τερα από τα µέσα που αναφέρονται στο τµήµα Β του
παραρτήµατος της οδηγίας ISD,

— φύλαξη και διαχείριση µεριδίων οργανισµών συλλο-
γικών επενδύσεων.

Οι εταιρείες διαχείρισης ουδέποτε λαµβάνουν άδεια, βάσει
της παρούσας οδηγίας, για την παροχή µόνο των υπηρεσιών
που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, ούτε για την
παροχή παρεπόµενων υπηρεσιών, χωρίς να έχουν λάβει
άδεια για την παροχή της υπηρεσίας που µνηµονεύεται στο
σηµείο α).

4. Τα άρθρα 2 παράγραφος 4, και 8 παράγραφοι 2, 10,
11, και 13 της οδηγίας ISD ισχύουν για την παροχή των
υπηρεσιών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου από
εταιρείες διαχείρισης.

Άρθρο 5α

1. Με την επιφύλαξη των λοιπών γενικών όρων της
εθνικής νοµοθεσίας, οι αρµόδιες αρχές χορηγούν άδεια λει-
τουργίας σε µία εταιρεία διαχείρισης µόνο όταν:

α) η εταιρεία διαχείρισης διαθέτει αρχικό κεφάλαιο τουλάχι-
στον 125 000 ευρώ:

— Όταν η αξία των χαρτοφυλακίων της εταιρείας δια-
χείρισης υπερβαίνει τα 250 000 000 ευρώ, η εται-
ρεία πρέπει να παράσχει πρόσθετο ποσό ιδίων κεφα-
λαίων. Το πρόσθετο ποσό θα αντιστοιχεί στο 0,02 %
του ποσού κατά το οποίο η αξία των χαρτοφυλακίων
της εταιρείας υπερβαίνει τα 250 000 000 ευρώ.
Ωστόσο, το απαιτούµενο σύνολο του αρχικού κεφα-
λαίου και του πρόσθετου ποσού δεν µπορεί να υπερ-
βεί τα 10 000 000 ευρώ.

— Για το σκοπό της παρούσας παραγράφου, τα ακό-
λουθα χαρτοφυλάκια θεωρούνται ως χαρτοφυλάκια
της εταιρείας διαχείρισης:

i) τα unit trusts/αµοιβαία κεφάλαια τα οποία δια-
χειρίζεται η εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένων των
χαρτοφυλακίων των οποίων τη διαχείριση έχει
αναθέσει σε τρίτους, αλλά εξαιρουµένων των
χαρτοφυλακίων τα οποία διαχειρίζεται κατόπιν
ανάθεσης,

ii) εταιρείες επενδύσεων των οποίων εταιρεία διαχεί-
ρισης είναι η ορισθείσα εταιρεία διαχείρισης,

iii) άλλοι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων τους
οποίους διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης,
συµπεριλαµβανοµένων των χαρτοφυλακίων των
οποίων τη διαχείριση έχει αναθέσει σε τρίτους,
αλλά εξαιρουµένων των χαρτοφυλακίων τα οποία
διαχειρίζεται κατόπιν ανάθεσης.
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— Ανεξαρτήτως του ποσού των απαιτήσεων αυτών, τα
ίδια κεφάλαια της εταιρείας διαχείρισης δεν πρέπει
ποτέ να είναι λιγότερα από το ποσό που προβλέπεται
στο παράρτηµα IV της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ.

— Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στις εταιρείες
διαχείρισης να µην παρέχουν µέχρι και το 50 % του
πρόσθετου ποσού ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται
στο πρώτο εδάφιο, εφόσον αυτές διαθέτουν εγγύηση
του ιδίου ύψους από πιστωτικό ίδρυµα ή ασφαλι-
στική επιχείρηση. Το πιστωτικό ίδρυµα ή η ασφαλι-
στική επιχείρηση πρέπει να εδρεύουν σε κράτος
µέλος, ή και σε τρίτη χώρα εφόσον υπόκεινται σε
κανόνες προληπτικής εποπτείας που θεωρούνται από
τις αρµόδιες αρχές ως τουλάχιστον ισοδύναµοι µε
αυτούς της κοινοτικής νοµοθεσίας.

— Το αργότερο στις 13 Φεβρουαρίου 2005 η Επι-
τροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο και στο Συµβούλιο για την εφαρµογή της εν
λόγω κεφαλαιακής απαίτησης καθώς και ενδεχόµενες
προτάσεις για την αναθεώρησή της.

β) τα πρόσωπα που όντως διευθύνουν τις δραστηριότητες
µιας εταιρείας διαχείρισης παρέχουν τα απαιτούµενα
εχέγγυα ήθους και πείρας σε σχέση µε το είδος των
ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης. Για τον
σκοπό αυτό, τα ονόµατα αυτών καθώς και κάθε διαδό-
χου τους πρέπει να κοινοποιούνται πάραυτα στις αρµό-
διες αρχές. Οι εργασίες της εταιρείας διαχείρισης διευθύ-
νονται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα τα οποία πληρούν
τις ανωτέρω προϋποθέσεις,

γ) η αίτηση αδείας λειτουργίας συνοδεύεται από πρόγραµµα
δραστηριοτήτων στο οποίο αναφέρεται, µεταξύ άλλων, η
οργανωτική διάρθρωση της εταιρείας διαχείρισης,

δ) τόσο η καταστατική όσο και η εταιρική έδρα βρίσκονται
στο ίδιο κράτος µέλος.

2. Επιπλέον, όταν υφίστανται στενοί δεσµοί µεταξύ της
εταιρείας διαχείρισης και άλλων φυσικών ή νοµικών
προσώπων, οι αρµόδιες αρχές χορηγούν άδεια λειτουργίας
µόνον εφόσον οι δεσµοί αυτοί δεν εµποδίζουν την ουσια-
στική άσκηση της εποπτείας.

Οι αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας εάν οι
νοµικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις µιας τρίτης
χώρας που διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα µε τα οποία η εταιρεία διαχείρισης διατηρεί στε-
νούς δεσµούς ή οι δυσκολίες εφαρµογής τους εµποδίζουν
την ορθή άσκηση των εποπτικών τους καθηκόντων.

Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από τις εταιρείες διαχείρισης
την παροχή πληροφοριών αναγκαίων για την παρακο-
λούθηση της διαρκούς συµµόρφωσης µε τους όρους της
παρούσας παραγράφου.

3. Ο αιτών ενηµερώνεται, εντός έξι µηνών από την υπο-
βολή πλήρους αίτησης, για τη χορήγηση ή µη της άδειας
λειτουργίας. Η άρνηση αδείας αιτιολογείται δεόντως.

4. Μόλις χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, η εταιρεία δια-
χείρισης µπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές της.

5. Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να ανακαλέσουν την
άδεια λειτουργίας που έχει χορηγηθεί σε µία εταιρεία δια-
χείρισης η οποία εµπίπτει στην παρούσα οδηγία µόνον εφό-
σον η εταιρεία αυτή:

α) δεν κάνει χρήση της άδειας εντός δώδεκα µηνών,
παραιτηθεί ρητά από αυτήν ή έχει παύσει να ασκεί τη
δραστηριότητα που καλύπτεται από την παρούσα οδη-
γία για διάστηµα µεγαλύτερο από έξι µήνες, εκτός εάν
το οικείο κράτος µέλος έχει προβλέψει ότι στις
περιπτώσεις αυτές η άδεια λειτουργίας λήγει,

β) έλαβε την άδεια βάσει ψευδών δηλώσεων ή µε
οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο,

γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων
χορηγήθηκε η άδεια,

δ) δεν πληροί πλέον τους όρους της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ
εάν η άδεια καλύπτει επίσης την υπηρεσία διαχείρισης
χαρτοφυλακίου σε διακριτική βάση, κατ’ άρθρο 5 παρά-
γραφος 3 σηµείο α) της προκειµένης οδηγίας,

ε) έχει διαπράξει σε σοβαρές ή/και επανειληµµένες παραβά-
σεις των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας
οδηγίας, ή

στ) εµπίπτει σε άλλο λόγο ανάκλησης που προβλέπει η
εθνική νοµοθεσία.

Άρθρο 5β

1. Οι αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας σε
µια εταιρία διαχείρισης εάν δεν τους έχει προηγουµένως
κοινοποιηθεί η ταυτότητα των µετόχων ή εταίρων, άµεσων ή
έµµεσων, φυσικών ή νοµικών προσώπων, που κατέχουν
ειδική συµµετοχή και το ύψος της συµµετοχής αυτής.

Οι αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας εάν,
ενόψει της ανάγκης χρηστής και συνετής διοίκησης µιας
εταιρείας διαχείρισης, κρίνουν ανεπαρκή την καταλληλότητα
των εν λόγω µετόχων ή εταίρων.

2. Στην περίπτωση υποκαταστηµάτων εταιρειών διαχεί-
ρισης τα οποία έχουν την καταστατική έδρα τους εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία αναλαµβάνουν ή ασκούν
ήδη δραστηριότητες, τα κράτη µέλη δεν εφαρµόζουν διατά-
ξεις που οδηγούν σε καθεστώς ευνοϊκότερο από εκείνο στο
οποίο υπόκεινται τα υποκαταστήµατα των εταιρειών διαχεί-
ρισης µε καταστατική έδρα σε κράτη µέλη.

3. Ζητείται προηγουµένως η γνώµη των αρµόδιων αρχών
του άλλου ενδιαφερόµενου κράτους µέλους προκειµένου να
χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σε εταιρεία διαχείρισης η
οποία:

α) είναι θυγατρική άλλης εταιρείας διαχείρισης, επιχείρησης
επενδύσεων, πιστωτικού ιδρύµατος ή ασφαλιστικής εται-
ρείας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος
µέλος,

β) είναι θυγατρική της µητρικής επιχείρησης άλλης εται-
ρείας διαχείρισης, επιχείρησης επενδύσεων, πιστωτικού
ιδρύµατος ή ασφαλιστικής εταιρείας που έχει λάβει άδεια
λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος, ή



EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων13.2.2002 L 41/25

γ) ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που
ελέγχουν και µια άλλη εταιρεία διαχείρισης, επιχείρηση
επενδύσεων, πιστωτικό ίδρυµα ή ασφαλιστική εταιρεία
που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος.

Τ ίτλος Β

Σχέσεις µε τρίτες χώρες

Άρθρο 5γ

1. Οι σχέσεις µε τρίτες χώρες ρυθµίζονται σύµφωνα µε
τους συναφείς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 7 της
οδηγίας ISD.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι όροι “επι-
χείρηση/επιχείρηση επενδύσεων” και “επιχειρήσεις επενδύ-
σεων” που περιλαµβάνονται στο άρθρο 7 της οδηγίας ISD,
έχουν την έννοια “εταιρεία διαχείρισης” και “εταιρείες διαχεί-
ρισης” αντιστοίχως και ο όρος “παροχή επενδυτικών υπηρε-
σιών” στο άρθρο 7 σηµείο 2 της οδηγίας ISD νοείται ως
“παροχή υπηρεσιών”.

2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν επίσης την Επιτροπή σχε-
τικά µε τις γενικής φύσεως δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
οι ΟΣΕΚΑ κατά τη διάθεση των µεριδίων τους σε οποιαδή-
ποτε τρίτη χώρα.

Τ ίτλος Γ

Προϋποθέσεις άσκησης

Άρθρο 5δ

1. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής
της εταιρείας διαχείρισης απαιτούν από τις εταιρείες διαχεί-
ρισης στις οποίες έχουν χορηγήσει άδεια λειτουργίας να
πληρούν πάντοτε τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο
5 και στο άρθρο 5α παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας
οδηγίας. Τα ίδια κεφάλαια µιας διαχειριστικής εταιρείας δεν
επιτρέπεται να είναι µικρότερα από το επίπεδο που προσδιο-
ρίζεται στην πρώτη περίπτωση του άρθρου 5α παράγραφος
1 σηµείο α). Εάν παρά ταύτα είναι µικρότερα, οι αρµόδιες
αρχές δύνανται, όποτε το δικαιολογούν οι περιστάσεις, να
θέτουν περιορισµένη προθεσµία σε αυτές τις εταιρείες για
να βελτιώσουν την κατάστασή τους ή να παύσουν τις
δραστηριότητές τους.

2. Την προληπτική εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης
ασκούν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής,
ανεξάρτητα του εάν η εταιρεία διαχείρισης ιδρύει ή όχι
υποκατάστηµα ή παρέχει υπηρεσίες σε άλλο κράτος µέλος,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων εκείνων της παρούσας οδη-
γίας που αναθέτουν αρµοδιότητα στις αρχές του κράτους
µέλους υποδοχής.

Άρθρο 5ε

1. Οι ειδικές συµµετοχές σε εταιρείες διαχείρισης υπόκει-
νται στους κανόνες του άρθρου 9 της οδηγίας ISD.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι όροι
“επιχείρηση/επιχείρηση επενδύσεων” και “επιχειρήσεις επενδύ-
σεων” στο άρθρο 9 της οδηγίας ISD γίνονται αντίστοιχα
“εταιρεία διαχείρισης” και “εταιρείες διαχείρισης”.

Άρθρο 5στ

1. Κάθε κράτος µέλος θεσπίζει κανόνες προληπτικής επο-
πτείας τους οποίους οι εταιρίες διαχείρισης πρέπει πάντοτε
να τηρούν, όσον αφορά τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένων
βάσει της παρούσας οδηγίας.

Ειδικότερα, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τη φύση των
ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης, απαιτούν
από κάθε τέτοια εταιρεία:

α) να διαθέτει ορθές διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες,
ρυθµίσεις ελέγχου και ασφάλειας για την επεξεργασία
των ηλεκτρονικών δεδοµένων, καθώς και κατάλληλους
εσωτερικούς µηχανισµούς ελέγχου που περιλαµβάνουν,
ειδικότερα, κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές των
υπαλλήλων της ή για την κατοχή ή διαχείριση επενδύ-
σεων σε χρηµατοπιστωτικά µέσα µε σκοπό την επένδυση
ιδίων κεφαλαίων και θα εξασφαλίζουν, µεταξύ άλλων, ότι
για κάθε συναλλαγή στην οποία συµµετέχει το αµοιβαίο
κεφάλαιο είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσής
της, των συναλλασσοµένων, του χαρακτήρα της, καθώς
και του τόπου και χρόνου πραγµατοποίησής της, και ότι
τα στοιχεία του ενεργητικού των unit trusts/αµοιβαίων
κεφαλαίων ή των εταιρειών επενδύσεων που διαχειρίζεται
η εταιρεία διαχείρισης επενδύονται σύµφωνα µε τον
κανονισµό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά του
έγγραφα καθώς και τις ισχύουσες νοµικές διατάξεις,

β) να διαθέτει δοµή και οργάνωση τέτοια ώστε να µειώνεται
ο κίνδυνος ζηµίας των συµφερόντων των ΟΣΕΚΑ ή των
πελατών από συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ της εται-
ρείας και των πελατών της, µεταξύ δύο πελατών της,
µεταξύ ενός πελάτη και ενός ΟΣΕΚΑ ή µεταξύ δύο
ΟΣΕΚΑ. Εντούτοις, στην περίπτωση ίδρυσης υποκαταστή-
µατος, οι οργανωτικές ρυθµίσεις δεν πρέπει να αντίκει-
νται στους κανόνες δεοντολογίας που έχει θεσπίσει το
κράτος µέλος υποδοχής προκειµένου να καλύψει τις
συγκρούσεις συµφερόντων.

2. Κάθε εταιρεία διαχείρισης, η άδεια λειτουργίας της
οποίας καλύπτει και την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλα-
κίου σε διακριτική βάση κατ’ άρθρο 5 παράγραφος 3
σηµείο α):

— απαγορεύεται να επενδύει το σύνολο ή µέρος του χαρ-
τοφυλακίου των επενδυτών σε µερίδια unit trusts/αµοι-
βαίων κεφαλαίων ή εταιρειών επενδύσεων που διαχειρίζε-
ται, εκτός εάν λάβει προηγούµενη γενική έγκριση από
τον πελάτη,

— υπόκειται, όσον αφορά τις αναφερόµενες στο άρθρο 5
παράγραφος 3 υπηρεσίες, στις διατάξεις της οδηγίας
97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 σχετικά µε τα συστή-
µατα αποζηµίωσης των επενδυτών (*).

Άρθρο 5ζ

1. Όταν τα κράτη µέλη επιτρέπουν στις εταιρείες διαχεί-
ρισης να αναθέτουν σε τρίτους, µε σκοπό την αποδοτικό-
τερη άσκηση των δραστηριοτήτων τους, τη διεξαγωγή για
λογαριασµό τους µιας ή περισσότερων από τις δραστη-
ριότητές τους, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α) η αρµόδια αρχή ενηµερώνεται δεόντως,
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β) η εντολή δεν εµποδίζει την άσκηση αποτελεσµατικής
εποπτείας επί της εταιρείας διαχείρισης, και ειδικότερα
δεν εµποδίζει τη ανάληψη δράσης από την εταιρεία δια-
χείρισης ούτε τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ κατά τον πλέον
επωφελή για τους επενδυτές τρόπο,

γ) όταν η εντολή αφορά τη διαχείριση επενδύσεων, µπορεί
να δοθεί µόνο σε επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή
έχουν αναγνωρισθεί για τη διαχείριση κεφαλαίων και
υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία· η εντολή πρέπει να
είναι σύµφωνη µε τα κριτήρια κατανοµής των επενδύ-
σεων τα οποία θεσπίζουν περιοδικώς οι εταιρείες διαχεί-
ρισης,

δ) όταν η εντολή αφορά τη διαχείριση επενδύσεων και
ανατίθεται σε επιχείρηση τρίτης χώρας, πρέπει να δια-
σφαλίζεται η συνεργασία µεταξύ των οικείων εποπτικών
αρχών,

ε) εντολή που αφορά τη βασική λειτουργία της διαχεί-
ρισης επενδύσεων δεν επιτρέπεται να δοθεί στο θεµατο-
φύλακα ή σε άλλη επιχείρηση τα συµφέροντα των
οποίων είναι δυνατόν να συγκρούονται µε εκείνα της
εταιρείας διαχείρισης ή των µεριδιούχων,

στ) προβλέπονται µέτρα τα οποία επιτρέπουν στους διευθύ-
νοντες την εταιρεία διαχείρισης να επιβλέπουν αποτελε-
σµατικά ανά πάσα στιγµή τις δραστηριότητες της εντο-
λοδόχου επιχείρησης,

ζ) η εντολή δεν εµποδίζει τους διευθύνοντες την εταιρεία
διαχείρισης να δίνουν ανά πάσα στιγµή περαιτέρω οδη-
γίες στις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν ανατεθεί καθή-
κοντα και να ανακαλούν την εντολή µε άµεση ισχύ
όταν αυτό είναι προς το συµφέρον των επενδυτών,

η) λαµβανοµένης υπόψη της φύσης των λειτουργιών που
ανατίθενται, η επιχείρηση προς την οποία πρόκειται να
ανατεθούν λειτουργίες πρέπει να διαθέτει τα προσόντα
και τις ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή
τους, και

θ) τα ενηµερωτικά δελτία των ΟΣΕΚΑ αναφέρουν τις λει-
τουργίες που επετράπη στην εταιρεία διαχείρισης να
αναθέσει.

2. Ουδέποτε οι ευθύνες της εταιρείας διαχείρισης και
του θεµατοφύλακα επηρεάζονται από το γεγονός ότι η εται-
ρία διαχείρισης έχει αναθέσει οποιαδήποτε καθήκοντα σε
τρίτους. Η εταιρεία διαχείρισης απαγορεύεται να αναθέσει
καθήκοντα σε τρίτους σε βαθµό που να την καθιστά εται-
ρεία-σφραγίδα.

Άρθρο 5η

Κάθε κράτος µέλος θεσπίζει κανόνες δεοντολογίας τους
οποίους πρέπει να τηρούν πάντοτε οι εταιρείες διαχείρισης
που έχουν λάβει άδεια στο κράτος αυτό. Οι κανόνες εφαρ-
µόζουν τουλάχιστον τις κατωτέρω αρχές οι οποίες και δια-
σφαλίζουν ότι µια εταιρεία διαχείρισης:

α) ενεργεί εντίµως και νοµίµως κατά τη διεξαγωγή των επι-
χειρηµατικών της δραστηριοτήτων προς το συµφέρον των
ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, και χάριν της ακεραιότητος
της αγοράς,

β) ενεργεί µε την απαιτούµενη προσοχή και επιµέλεια, προς
το συµφέρον των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, και χάριν
της ακεραιότητος της αγοράς,

γ) διαθέτει και χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους
και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δέουσα διε-
ξαγωγή των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων,

δ) προσπαθεί να αποτρέπει τις συγκρούσεις συµφερόντων
και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, φροντίζει ώστε οι
ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται να τυγχάνουν δίκαιης µεταχεί-
ρισης, και

ε) τηρεί όλες τις ρυθµιστικές απαιτήσεις που διέπουν την
άσκηση των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων, έτσι
ώστε να προωθούνται κατά τον πλέον επωφελή τρόπο τα
συµφέροντα των επενδυτών της και η ακεραιότητα της
αγοράς.

Τ ίτλος ∆

Το δικαίωµα της εγκατάστασης και η ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών

Άρθρο 6

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η εταιρεία διαχείρισης,
που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε την παρούσα
οδηγία από τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους, να
µπορεί να ασκεί στο έδαφός τους την εκ της αδείας
δραστηριότητα είτε µε την ίδρυση υποκαταστήµατος είτε
στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

2. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να εξαρτούν την ίδρυση
υποκαταστήµατος ή την παροχή υπηρεσιών από την υπο-
χρέωση λήψης άδειας λειτουργίας, από την υποχρέωση
σύστασης αρχικού κεφαλαίου ή από οποιοδήποτε άλλο
µέτρο ισοδυνάµου αποτελέσµατος.

Άρθρο 6α

1. Εκτός από την τήρηση των προϋποθέσεων κατ’ άρθρο
5 και 5α, κάθε εταιρεία διαχείρισης που επιθυµεί να ιδρύσει
υποκατάστηµα στο έδαφος άλλου κράτους µέλους ενηµερώ-
νει τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής της.

2. Τα κράτη µέλη απαιτούν από κάθε εταιρεία διαχεί-
ρισης που επιθυµεί να ιδρύσει υποκατάστηµα σε άλλο κρά-
τος µέλος να περιλαµβάνει στην ενηµέρωση που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 τις ακόλουθες πληροφορίες και
έγγραφα:

α) το κράτος µέλος όπου προτίθεται να ιδρύσει υποκα-
τάστηµα,

β) το πρόγραµµα εργασιών όπου προσδιορίζονται οι
δραστηριότητες και υπηρεσίες κατά την έννοια του άρ-
θρου 5, παράγραφοι 2 και 3, και η οργανωτική δοµή
του υποκαταστήµατος,

γ) τη διεύθυνση στο κράτος µέλος υποδοχής, από την
οποία µπορούν να ληφθούν έγγραφα,

δ) τα ονόµατα των υπεύθυνων του υποκαταστήµατος.
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3. Εάν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής δεν έχουν λόγους να αµφιβάλλουν για την
επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης ή της χρηµατοοικονο-
µικής κατάστασης µιας εταιρείας διαχείρισης, ενόψει των
σχεδιαζόµενων δραστηριοτήτων, κοινοποιούν, εντός τριών
µηνών αφότου λάβουν όλες τις πληροφορίες της παραγρά-
φου 2, τις πληροφορίες αυτές στις αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους υποδοχής και ενηµερώνουν την ενδιαφερό-
µενη εταιρεία διαχείρισης. Κοινοποιούν επίσης στοιχεία για
τυχόν συστήµατα αποζηµίωσης που αποβλέπουν στην προ-
στασία των επενδυτών.

Εάν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής
αρνηθούν να ανακοινώσουν τις πληροφορίες της παραγρά-
φου 2 στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής,
γνωστοποιούν τους λόγους της άρνησής τους στην ενδιαφε-
ρόµενη εταιρεία διαχείρισης εντός δύο µηνών από τη λήψη
όλων των πληροφοριών. Η άρνηση αυτή ή η απουσία
απάντησης επιδέχεται δικαστικής προσφυγής στο κράτος
µέλος καταγωγής.

4. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήµα-
τος µιας εταιρείας διαχείρισης, οι αρµόδιες αρχές του κρά-
τους µέλους υποδοχής, εντός δύο µηνών από τη λήψη των
πληροφοριών κατά την παράγραφο 2, οργανώνουν την επο-
πτεία της εταιρείας διαχείρισης και, εφόσον είναι αναγκαίο,
γνωστοποιούν τις προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των
κανόνων των άρθρων 44 και 45 που ισχύουν στο κράτος
µέλος υποδοχής και των εφαρµοστέων κανόνων δεοντολο-
γίας στην περίπτωση παροχής της υπηρεσίας διαχείρισης
χαρτοφυλακίου κατ’ άρθρο 5 παράγραφος 3 και υπηρεσιών
συµβούλου επενδύσεων και θεµατοφύλακα, βάσει των
οποίων, για λόγους γενικού συµφέροντος, οι δραστηριότη-
τες αυτές πρέπει να ασκούνται στο κράτος µέλος υποδοχής.

5. Μόλις ληφθεί η κοινοποίηση από τις αρµόδιες αρχές
του κράτους µέλους υποδοχής ή παρελθούσης της προθε-
σµίας της παραγράφου 4 χωρίς κοινοποίηση από τις εν
λόγω αρχές, το υποκατάστηµα µπορεί να ιδρυθεί και να
αρχίσει τις δραστηριότητές του. Από τη στιγµή εκείνη, η
εταιρεία διαχείρισης µπορεί επίσης να αρχίσει να διανέµει τα
µερίδια των unit trusts/αµοιβαίων κεφαλαίων και των εται-
ρειών επενδύσεων που διαχειρίζεται και υπόκεινται στην
παρούσα οδηγία, εκτός εάν οι αρµόδιες αρχές του κράτους
µέλους υποδοχής αποφανθούν, σε αιτιολογηµένη απόφαση
λαµβανοµένη εντός της προθεσµίας των δύο µηνών —και η
οποία ανακοινώνεται προς τις αρµόδιες αρχές του κράτους
µέλους καταγωγής— ότι οι ρυθµίσεις για τη διάθεση των
µεριδίων αντίκεινται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 και στο
άρθρο 45.

6. Σε περίπτωση µεταβολής κάποιων πληροφοριών οι
οποίες κοινοποιήθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στοι-
χεία β), γ) ή δ), η εταιρεία διαχείρισης γνωστοποιεί γραπτώς
τη µεταβολή αυτή στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής και του κράτους µέλους υποδοχής, ένα µήνα
τουλάχιστον προτού γίνει η µεταβολή έτσι ώστε οι αρµόδιες
αρχές του κράτους µέλους καταγωγής να αποφασίσουν επί
της µεταβολής αυτής σύµφωνα µε την παράγραφο 3 και οι
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής να πράξουν
ανάλογα σύµφωνα µε την παράγραφο 4.

7. Σε περίπτωση µεταβολής των πληροφοριών που κοινο-
ποιήθηκαν σύµφωνα µε το πρώτο στοιχείο της παραγράφου
3, οι αρχές του κράτους µέλους καταγωγής ενηµερώνουν
τις αρχές του κράτους µέλους υποδοχής.

Άρθρο 6β

1. Η εταιρεία διαχείρισης που επιθυµεί να ασκήσει, για
πρώτη φορά, δραστηριότητες στο έδαφος άλλου κράτους
µέλους υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κοινο-
ποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους καταγωγής της:

α) το κράτος µέλος όπου σκοπεύει να ασκήσει δραστη-
ριότητες,

β) ένα πρόγραµµα εργασιών µε απαρίθµηση των οικείων
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που αναφέρονται στο
άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3.

2. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής
διαβιβάζουν στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υπο-
δοχής τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο
1, εντός µηνός από την παραλαβή τους.

Κοινοποιούν επίσης λεπτοµέρειες για τα τυχόν εφαρµοστέα
συστήµατα αποζηµίωσης που αποβλέπουν στην προστασία
των επενδυτών.

3. Η εταιρεία διαχείρισης µπορεί πλέον να αρχίσει
δραστηριότητες στο κράτος µέλος υποδοχής κατά παρέκ-
κλιση εκ των διατάξεων του άρθρου 46.

Αν είναι αναγκαίο, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής υποδεικνύουν, µετά την παραλαβή των πληροφο-
ριών κατά την παράγραφο 1, στην εταιρεία διαχείρισης τους
όρους, περιλαµβανοµένων των τηρητέων κανόνων δεοντολο-
γίας σε περίπτωση παροχής της υπηρεσίας διαχείρισης χαρ-
τοφυλακίου κατ’ άρθρο 5 παράγραφος 3 και υπηρεσιών
συµβούλου επενδύσεων και θεµατοφύλακα, που πρέπει να
τηρεί η εταιρεία διαχείρισης στο κράτος µέλος υποδοχής
για λόγους γενικού συµφέροντος.

4. Σε περίπτωση µεταβολής του περιεχοµένου των
πληροφοριών που κοινοποιούνται σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 1 στοιχείο β), η εταιρεία διαχείρισης γνωστοποιεί
γραπτώς τη µεταβολή αυτή στις αρµόδιες αρχές του κρά-
τους µέλους καταγωγής και του κράτους µέλους υποδοχής
πριν γίνει η µεταβολή αυτή, ώστε οι αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους υποδοχής να µπορέσουν, ενδεχοµένως, να
γνωστοποιήσουν στην εταιρεία οποιεσδήποτε µεταβολές ή
προσθήκες στις πληροφορίες που κοινοποιούνται σύµφωνα
µε την παράγραφο 3.

5. Η εταιρεία διαχείρισης υπόκειται επίσης στη διαδικα-
σία κοινοποίησης που ορίζεται στο παρόν άρθρο όταν
αναθέτει σε τρίτους τη διάθεση των µεριδίων στο κράτος
µέλος υποδοχής.

Άρθρο 6γ

1. Τα κράτη µέλη υποδοχής µπορούν να απαιτούν, για
στατιστικούς λόγους, από όλες τις εταιρείες διαχείρισης µε
υποκαταστήµατα στο έδαφός τους την υποβολή περιοδικών
εκθέσεων στις αρµόδιες αρχές τους σχετικά µε τις δραστη-
ριότητες που ασκούν στο έδαφός τους.
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2. Στα πλαίσια της άσκησης των αρµοδιοτήτων τους
βάσει της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη υποδοχής µπο-
ρούν να απαιτούν από τα υποκαταστήµατα εταιρειών διαχεί-
ρισης να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούν για το
σκοπό αυτό και από τις εθνικές εταιρείες διαχείρισης.

Τα κράτη µέλη υποδοχής µπορούν να απαιτούν από τις
εταιρείες διαχείρισης που ασκούν δραστηριότητες στο έδα-
φός τους υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών να
παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον έλεγχο της
συµµόρφωσής τους µε τα εκεί ισχύοντα πρότυπα, µολονότι
οι υποχρεώσεις αυτές δεν µπορούν να είναι αυστηρότερες
από εκείνες τις οποίες το ίδιο κράτος µέλος επιβάλλει σε
εγκατεστηµένες εταιρείες διαχείρισης για τον έλεγχο της
συµµόρφωσής τους µε τα ίδια πρότυπα.

3. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής,
εάν διαπιστώσουν ότι µία εταιρεία διαχείρισης που έχει υπο-
κατάστηµα ή παρέχει υπηρεσίες στο έδαφός του δεν τηρεί
τις νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που έχουν θεσπι-
στεί στο εν λόγω κράτος σύµφωνα µε τις διατάξεις εκείνες
της παρούσας οδηγίας οι οποίες αναθέτουν εξουσίες στις
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής, απαιτούν
από την εταιρεία διαχείρισης να παύσει την αντικανονική
της συµπεριφορά.

4. Εάν η συγκεκριµένη εταιρεία διαχείρισης αδρανήσει, οι
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής ενηµερώνουν
σχετικά τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής.
Οι τελευταίες λαµβάνουν, το συντοµότερο δυνατό, όλα τα
απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η οικεία εται-
ρεία τερµατίζει την αντικανονική της συµπεριφορά. Η φύση
των µέτρων αυτών ανακοινώνεται στις αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους υποδοχής.

5. Εάν, παρά τη λήψη των µέτρων από το κράτος µέλος
καταγωγής ή λόγω ανεπάρκειας των µέτρων αυτών ή µη
εφαρµογής τους στο υπόψη κράτος µέλος, η εταιρεία δια-
χείρισης εξακολουθεί να παραβαίνει τις νοµοθετικές ή κανο-
νιστικές διατάξεις του κράτους µέλους υποδοχής που ανα-
φέρονται στην παράγραφο 2, το τελευταίο µπορεί, αφού
ειδοποιήσει τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής, να λάβει τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την
πρόληψη ή τον κολασµό νέων παραβάσεων και, εφόσον
είναι αναγκαίο, να απαγορεύσει στην εν λόγω εταιρεία δια-
χείρισης την πραγµατοποίηση περαιτέρω συναλλαγών στο
έδαφός του. Τα κράτη µέλη µεριµνούν στο έδαφός τους
ώστε τα αναγκαία έγγραφα για τη λήψη των µέτρων αυτών
να µπορούν να επιδίδονται στις εταιρείες διαχείρισης.

6. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν θίγουν τις εξουσίες των
κρατών µελών υποδοχής όσον αφορά τη λήψη κατάλληλων
µέτρων για την πρόληψη ή τον κολασµό παρατυπιών που
διαπράττονται στο έδαφός τους και είναι αντίθετες µε τις
νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις οι οποίες θεσπίζονται
για λόγους γενικού συµφέροντος. Αυτό συνεπάγεται και τη
δυνατότητα να απαγορεύσουν στις ενεχόµενες εταιρείες δια-
χείρισης νέες συναλλαγές στο έδαφός τους.

7. Κάθε µέτρο που λαµβάνεται κατ’ εφαρµογή των παρα-
γράφων 4, 5 ή 6 για την επιβολή κυρώσεων ή περιορισµών
στις δραστηριότητες µιας εταιρείας διαχείρισης πρέπει να
είναι δεόντως αιτιολογηµένο και να ανακοινώνεται στην
ενδιαφερόµενη εταιρεία διαχείρισης. Κάθε τέτοιο µέτρο επι-
δέχεται δικαστικής προσφυγής στο κράτος µέλος το οποίο
έλαβε το µέτρο αυτό.

8. Πριν από την εφαρµογή της διαδικασίας των παρα-
γράφων 3, 4 ή 5, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
υποδοχής µπορούν, σε επείγουσες περιπτώσεις, να λαµβά-
νουν προληπτικά µέτρα αναγκαία για την προστασία των
συµφερόντων των επενδυτών και των άλλων προσώπων στα
οποία παρέχονται υπηρεσίες. Η Επιτροπή και οι αρµόδιες
αρχές των άλλων ενδιαφεροµένων κρατών µελών πρέπει να
ενηµερώνονται το συντοµότερο δυνατό για τα µέτρα αυτά.

Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώµη των αρµόδιων αρχών
των ενδιαφεροµένων κρατών µελών, µπορεί να αποφασίσει
ότι το συγκεκριµένο κράτος µέλος πρέπει να τροποποιήσει
ή να καταργήσει τα µέτρα αυτά.

9. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, οι
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής ενηµερώνο-
νται και λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να εµποδίσουν
την ενδιαφερόµενη εταιρεία διαχείρισης να πραγµατοποιήσει
άλλες συναλλαγές στο έδαφός του και να διασφαλίσουν τα
συµφέροντα των επενδυτών. Κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή
υποβάλλει σχετική έκθεση στην επιτροπή επικοινωνίας του
άρθρου 53.

10. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τον
αριθµό και το είδος των περιπτώσεων στις οποίες ελήφθη-
σαν αρνητικές αποφάσεις κατ’ άρθρο 6α ή µέτρα σύµφωνα
µε την παράγραφο 5. Κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή υπο-
βάλλει σχετική έκθεση στην επιτροπή επικοινωνίας του άρ-
θρου 53.

(*) ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 22.»

4. Πριν από το άρθρο 7 προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:

«ΤΜΗΜΑ IIIα

Υποχρεώσεις όσον αφορά τον θεµατοφύλακα»

5. Ο τίτλος του τµήµατος IV και το άρθρο 12 αντικαθίστα-
νται από το ακόλουθο κείµενο:

«ΤΜΗΜΑ IV

Yποχρεώσεις των εταιρειών επενδύσεων

Τίτλος Α

Προϋποθέσεις ανάληψης δραστηριότητας

Άρθρο 12

Η ανάληψη της δραστηριότητας της εταιρείας επενδύσεων
προϋποθέτει επίσηµη άδεια των αρµόδιων αρχών του κρά-
τους µέλους καταγωγής.

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τη νοµική µορφή την οποία
πρέπει να λάβει η εταιρεία επενδύσεων.»
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6. Μετά το άρθρο 13 προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 13α

1. Με την επιφύλαξη των λοιπών γενικών όρων της
εθνικής νοµοθεσίας, οι αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια
λειτουργίας σε µία εταιρεία επενδύσεων που δεν έχει ορίσει
εταιρεία διαχείρισης, εκτός εάν η εταιρεία επενδύσεων διαθέ-
τει επαρκές αρχικό κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον 300 000
ευρώ.

Επιπλέον, εάν η εταιρεία επενδύσεων δεν έχει ορίσει εταιρεία
διαχείρισης εγκεκριµένη βάσει της παρούσας οδηγίας:

— η άδεια λειτουργίας χορηγείται µόνο εάν η σχετική
αίτηση συνοδεύεται από πρόγραµµα δραστηριοτήτων το
οποίο περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την οργανωτική
δοµή της εταιρείας επενδύσεων,

— οι διευθύνοντες την εταιρεία επενδύσεων πρέπει να παρέ-
χουν τα απαιτούµενα εχέγγυα ήθους και πείρας σε
σχέση µε το είδος των δραστηριοτήτων που ασκεί η
εταιρεία επενδύσεων. Για τον σκοπό αυτό, τα ονόµατα
των διευθυνόντων καθώς και κάθε διαδόχου τους κοινο-
ποιούνται πάραυτα στις αρµόδιες αρχές. Η πολιτική της
εταιρείας επενδύσεων αποφασίζεται από δύο τουλάχιστον
πρόσωπα τα οποία πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
Ως διευθύνοντες νοούνται τα πρόσωπα τα οποία,
σύµφωνα µε τον νόµο ή το καταστατικό, εκπροσωπούν
την εταιρεία επενδύσεων ή τα οποία πράγµατι καθορί-
ζουν την πολιτική της,

— επιπλέον, αν υφίστανται στενοί δεσµοί µεταξύ της εται-
ρείας επενδύσεων και άλλων φυσικών ή νοµικών
προσώπων, οι αρµόδιες αρχές χορηγούν άδεια λειτουρ-
γίας µόνον εφόσον οι δεσµοί αυτοί δεν εµποδίζουν την
ορθή άσκηση των εποπτικών τους καθηκόντων.

Οι αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας εάν οι
νοµικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις µιας τρίτης
χώρας που διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα µε τα οποία η εταιρεία επενδύσεων διατηρεί στε-
νούς δεσµούς, ή οι δυσκολίες που συνδέονται µε την εφαρ-
µογή τους, εµποδίζουν την ορθή άσκηση των εποπτικών
τους καθηκόντων.

Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από τις εταιρείες επενδύσεων
την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών.

2. Ο αιτών ενηµερώνεται, εντός έξι µηνών από την υπο-
βολή πλήρους αίτησης, για τη χορήγηση ή µη της άδειας
λειτουργίας. Η άρνηση χορήγησης αιτιολογείται δεόντως.

3. Μόλις χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, η εταιρεία επεν-
δύσεων µπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές της.

4. Οι αρµόδιες αρχές ανακαλούν την άδεια λειτουργίας
µίας εταιρείας επενδύσεων η οποία εµπίπτει στην παρούσα
οδηγία µόνον εφόσον η εταιρεία αυτή:

α) δεν κάνει χρήση της άδειας εντός 12 µηνών, παραιτηθεί
ρητά από αυτήν ή έχει παύσει να ασκεί τη δραστη-
ριότητα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία για
διάστηµα µεγαλύτερο από 6 µήνες, εκτός εάν το οικείο
κράτος µέλος έχει προβλέψει ότι στις περιπτώσεις αυτές
η άδεια λειτουργίας λήγει,

β) έλαβε άδεια βάσει ψευδών δηλώσεων ή µε οποιονδήποτε
άλλο αντικανονικό τρόπο,

γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων
χορηγήθηκε η άδεια,

δ) έχει διαπράξει σοβαρές ή/και επανειληµµένες παραβάσεις
των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδη-
γίας, ή

ε) εµπίπτει σε άλλο λόγο ανάκλησης της αδείας που προ-
βλέπει η εθνική νοµοθεσία.

Τ ίτλος Β

Προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων

Άρθρο 13β

Τα άρθρα 5ζ και 5η εφαρµόζονται στις εταιρείες επενδύ-
σεων που δεν έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης εγκεκριµένη
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου, οι όροι “εταιρεία διαχείρισης” ερµηνεύο-
νται ως “εταιρεία επενδύσεων”.

Οι εταιρείες επενδύσεων µπορούν να διαχειρίζονται µόνο
περιουσιακά στοιχεία του δικού τους χαρτοφυλακίου και
ουδέποτε αναλαµβάνουν τη διαχείριση περιουσιακών στοι-
χείων για λογαριασµό τρίτων.

Άρθρο 13γ

Κάθε κράτος µέλος θεσπίζει κανόνες προληπτικής εποπτείας
τους οποίους πρέπει πάντοτε να τηρούν οι εταιρείες επενδύ-
σεων που δεν έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης εγκεκριµένη
βάσει της παρούσας οδηγίας.

Ειδικότερα, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τη φύση της εται-
ρείας επενδύσεων, απαιτούν να διαθέτει η εταιρεία ορθές
διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, ρυθµίσεις ελέγχου
και ασφάλειας για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδο-
µένων, καθώς και κατάλληλους εσωτερικούς µηχανισµούς
ελέγχου οι οποίοι θα περιλαµβάνουν, ειδικότερα, κανόνες
για τις προσωπικές συναλλαγές των υπαλλήλων της ή για
την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων σε χρηµατοπιστωτικά
µέσα µε σκοπό την επένδυση του αρχικού κεφαλαίου και
θα εξασφαλίζουν, µεταξύ άλλων, ότι για κάθε συναλλαγή
στην οποία συµµετέχει η εταιρεία είναι δυνατή η εξα-
κρίβωση της προέλευσής της, των συναλλασσοµένων, του
χαρακτήρα της, καθώς και του τόπου και χρόνου πραγµα-
τοποίησής της, και ότι τα στοιχεία του ενεργητικού της
εταιρείας επενδύσεων επενδύονται σύµφωνα µε τα καταστα-
τικά της έγγραφα και τις ισχύουσες νοµικές διατάξεις.»
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7. Πριν από το άρθρο 14 προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:

«ΤΜΗΜΑ IVα

Υποχρεώσεις όσον αφορά τον θεµατοφύλακα»

8. Το άρθρο 27 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακό-
λουθο κείµενο:

«1. Η εταιρεία επενδύσεων και η εταιρεία διαχείρισης, για
κάθε ένα από τα unit trust και αµοιβαία κεφάλαια τα οποία
διαχειρίζεται, πρέπει να δηµοσιεύουν:

— ένα απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο,

— ένα πλήρες ενηµερωτικό δελτίο,

— ετήσια έκθεση για κάθε οικονοµικό έτος, και

— εξαµηνιαία έκθεση που να καλύπτει τους πρώτους έξι
µήνες του οικονοµικού έτους.»

9. Το άρθρο 28 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 28

1. Τόσο το απλοποιηµένο όσο και το πλήρες ενηµερω-
τικό δελτίο πρέπει να περιέχουν τα απαραίτητα στοιχεία που
θα επιτρέψουν στους επενδυτές να διαµορφώσουν τεκµηριω-
µένη γνώµη για την προτεινόµενη επένδυση, καθώς και, ειδι-
κότερα, για τους σχετικούς κινδύνους. Το πλήρες ενηµερω-
τικό δελτίο περιλαµβάνει, ασχέτως των µέσων στα οποία
πραγµατοποιούνται οι επενδύσεις, σαφή και εύληπτη
επεξήγηση του βαθµού κινδύνου του κεφαλαίου.

2. Το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο περιέχει τουλάχιστον τα
στοιχεία που προβλέπονται στο σχέδιο Α παράρτηµα Ι της
παρούσας οδηγίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν περιλαµβά-
νονται ήδη στον κανονισµό του αµοιβαίου κεφαλαίου ή στα
καταστατικά έγγραφα που προσαρτώνται στο πλήρες ενη-
µερωτικό δελτίο σύµφωνα µε το άρθρο 29 παράγραφος 1.

3. Το απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο περιλαµβάνει
συνοπτικώς τις βασικές πληροφορίες που περιέχονται στο
σχέδιο παράρτηµα Ι της παρούσας οδηγίας. Η δοµή του και
η σύνταξή του πρέπει να είναι ευνόητη στον µέσο επενδυτή.
Τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν την προσάρτηση του
απλοποιηµένου ενηµερωτικού δελτίου στο πλήρες δελτίο µε
τρόπο που να επιτρέπει την απόσπασή του. Το απλοποιη-
µένο δελτίο µπορεί να χρησιµοποιείται ως µέσο προώθησης
των πωλήσεων υπό µορφή ικανή να χρησιµοποιηθεί σε όλα
τα κράτη µέλη χωρίς παραλλαγές, πλην της µετάφρασης. Τα
κράτη µέλη δεν δύνανται συνεπώς να απαιτούν την προ-
σθήκη και άλλων εγγράφων ή πληροφοριών.

4. Τόσο το πλήρες όσο και το απλοποιηµένο ενηµερω-
τικό δελτίο µπορούν να ενσωµατωθούν σε κάποιο έγγραφο
ή σε οποιοδήποτε µέσο διαρκείας µε ισοδύναµη νοµική ισχύ
εγκεκριµένο από τις αρµόδιες αρχές.

5. Η ετήσια έκθεση πρέπει να περιέχει ισολογισµό ή
περιουσιακή κατάσταση, αναλυτικό λογαριασµό των εσόδων
και των δαπανών της χρήσης, έκθεση για τις δραστηριότητες
της προηγούµενης χρήσης και τα άλλα στοιχεία που προ-
βλέπονται στο σχέδιο Β παράρτηµα Ι της παρούσας οδη-
γίας, καθώς και κάθε σηµαντική πληροφορία που επιτρέπει
στους επενδυτές να διαµορφώσουν γνώµη για την εξέλιξη,
της δραστηριότητας και των αποτελεσµάτων του ΟΣΕΚΑ,
έχοντας γνώση των πραγµάτων.

6. Η εξαµηνιαία έκθεση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον
τα στοιχεία που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι έως ΙV του
σχεδίου Β παράρτηµα Ι της παρούσας οδηγίας· όταν ο
ΟΣΕΚΑ έχει χορηγήσει ή προτίθεται να χορηγήσει προκατα-
βολές επί του µερίσµατος, τα αριθµητικά στοιχεία πρέπει να
εµφαίνουν το αποτέλεσµα αφού αφαιρεθούν επί του µερί-
σµατος που έχουν καταβληθεί ή προτείνεται να καταβλη-
θούν.»

10. Το άρθρο 29 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 29

1. Ο κανονισµός του αµοιβαίου κεφαλαίου ή τα κατα-
στατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων αποτελούν ανα-
πόσπαστο µέρος του πλήρους ενηµερωτικού δελτίου, στο
οποίο και πρέπει να προσαρτώνται.

2. Είναι ωστόσο δυνατόν, τα έγγραφα που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 να µην προσαρτώνται στο πλήρες ενη-
µερωτικό δελτίο όταν ο µεριδιούχος ενηµερώνεται ότι µπο-
ρεί να ζητήσει είτε να του κοινοποιηθούν τα έγγραφα αυτά
είτε να λάβει γνώση του τόπου στον οποίο µπορεί να τα
συµβουλευτεί, σε κάθε κράτος µέλος στο οποίο διατίθενται
τα µερίδια.»

11. Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 30

Τα ουσιώδη στοιχεία του απλοποιηµένου και του πλήρους
ενηµερωτικού δελτίου πρέπει να ενηµερώνονται.»

12. Το άρθρο 32 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 32

Οι ΟΣΕΚΑ πρέπει να αποστέλλουν στις αρµόδιες αρχές τα
απλοποιηµένα και τα πλήρη ενηµερωτικά τους δελτία και
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών, καθώς και τις ετήσιες
και εξαµηνιαίες εκθέσεις τους.»

13. Το άρθρο 33 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 33

1. Το απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο πρέπει να προ-
σφέρεται δωρεάν στους εγγραφόµενους πριν από τη σύναψη
της σύµβασης.

Επιπλέον, το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο και η τελευταία
δηµοσιευθείσα ετήσια και εξαµηνιαία έκθεση παρέχονται
δωρεάν στους εγγραφόµενους κατόπιν αιτήσεως.

2. Η ετήσια και η εξαµηνιαία έκθεση διατίθενται δωρεάν
στους µεριδιούχους κατόπιν αιτήσεως.

3. Η ετήσια και η εξαµηνιαία έκθεση πρέπει να είναι
διαθέσιµες στο κοινό στους τόπους που αναφέρονται στο
πλήρες και το απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο, ή µε άλλα
µέσα εγκεκριµένα από τις αρµόδιες αρχές.»

14. Το άρθρο 35 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 35

Κάθε διαφήµιση που περιέχει πρόσκληση αγοράς µεριδίων
ΟΣΕΚΑ πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη ενηµερωτικών δελ-
τίων και τους τόπους στους οποίους διατίθενται στο κοινό
ή τον τρόπο µε τον οποίο το κοινό µπορεί να έχει πρό-
σβαση σε αυτά.»
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15. Το άρθρο 46 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 46

Εάν ένας ΟΣΕΚΑ σκοπεύει να διαθέσει τα µερίδιά του σε
κάποιο κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο
εδρεύει, πρέπει πρώτα να ενηµερώσει σχετικά τις αρµόδιες
αρχές του άλλου κράτους µέλους. Συγχρόνως, πρέπει να
αποστείλει στις αρχές αυτές:

— µία βεβαίωση από τις αρµόδιες αρχές ότι πληροί τους
όρους της παρούσας οδηγίας,

— τον κανονισµό του κεφαλαίου του ή τα καταστατικά
του έγγραφα,

— τα πλήρη και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά δελτία,

— αν είναι αναγκαίο, την τελευταία ετήσια έκθεσή του και
την τυχόν µεταγενέστερη εξαµηνιαία έκθεση, και

— πληροφορίες για τις ρυθµίσεις που προβλέπονται για τη
διάθεση των µεριδίων του στο άλλο κράτος µέλος.

Μία εταιρεία επενδύσεων ή µία εταιρεία διαχείρισης µπορεί
να αρχίσει τη διάθεση των µεριδίων της στο άλλο κράτος
µέλος δύο µήνες µετά την κοινοποίηση των ανωτέρω, εκτός
εάν οι αρχές του εν λόγω κράτους µέλους διαπιστώσουν,
µε αιτιολογηµένη απόφαση που λαµβάνεται εντός της
δίµηνης περιόδου, ότι οι ρυθµίσεις για τη διάθεση των
µεριδίων δεν συµβιβάζονται µε το άρθρο 44 παράγραφος 1
και το άρθρο 45.»

16. Το άρθρο 47 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 47

Εάν ένας ΟΣΕΚΑ διαθέτει τα µερίδιά του σε κράτος µέλος
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο εδρεύει, πρέπει να διανέ-
µει στο εν λόγω άλλο κράτος µέλος το πλήρες και το
απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο, την ετήσια και την
εξαµηνιαία έκθεση και τις άλλες πληροφορίες που προβλέ-
πονται στα άρθρο 29 και 30, σύµφωνα µε τις ίδιες διαδικα-
σίες που προβλέπονται και στο κράτος µέλος καταγωγής.

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να παρέχονται στην επίσηµη
γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους
µέλους υποδοχής ή σε άλλη γλώσσα εγκεκριµένη από τις
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής.»

17. Μετά το άρθρο 52 προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 52α

1. Όταν, µέσω της παροχής υπηρεσιών ή µε ίδρυση υπο-
καταστηµάτων, µία εταιρεία διαχείρισης λειτουργεί σε ένα ή
περισσότερα κράτη µέλη υποδοχής, οι αρµόδιες αρχές όλων
των ενδιαφεροµένων κρατών µελών συνεργάζονται στενά.

Ανταλλάσσουν, µετά από σχετική αίτηση, κάθε πληροφορία
σχετικά µε τη διοίκηση και την κυριότητα της εταιρίας δια-
χείρισης η οποία µπορεί να διευκολύνει την εποπτεία της,
καθώς και κάθε πληροφορία η οποία µπορεί να συµβάλει
στον έλεγχό της. Ειδικότερα, οι αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής συνεργάζονται ώστε να διασφαλίζεται η συλλογή

από τις αρχές του κράτους µέλους υποδοχής των πληροφο-
ριών που αναφέρονται στο άρθρο 6γ παράγραφος 2.

2. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής
ενηµερώνονται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
υποδοχής, στο βαθµό που απαιτείται για την άσκηση των
εποπτικών εξουσιών τους, σχετικά µε τα µέτρα δια των
οποίων επιβάλλονται κυρώσεις ή περιορισµός των δραστη-
ριοτήτων της εταιρίας διαχείρισης εκ µέρους του κράτους
µέλους υποδοχής, κατ’ άρθρο 6γ παράγραφος 6.

Άρθρο 52β

1. Tα κράτη µέλη υποδοχής µεριµνούν ώστε, όταν µία
εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε
άλλο κράτος µέλος ασκεί τις δραστηριότητές της στο έδα-
φός τους µέσω υποκαταστήµατος, οι αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους καταγωγής της εταιρείας να µπορούν, αφού
ενηµερώσουν προηγουµένως τις αρµόδιες αρχές του κρά-
τους µέλους υποδοχής, να προβαίνουν οι ίδιες ή µέσω εντε-
ταλµένων προσώπων στην επιτόπια εξακρίβωση των πληρο-
φοριών που αναφέρονται στο άρθρο 52α.

2. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής
µιας εταιρείας διαχείρισης µπορούν επίσης να ζητήσουν τη
διενέργεια αυτής της εξακρίβωσης από τις αρµόδιες αρχές
του κράτους µέλους υποδοχής. Οι αρχές που λαµβάνουν
την αίτηση αυτή πρέπει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους, να δώσουν συνέχεια είτε διενεργώντας οι ίδιες την εν
λόγω εξακρίβωση, είτε επιτρέποντας στις αιτούσες αρχές να
τη διενεργήσουν, είτε επιτρέποντας τη διενέργειά της από
ελεγκτές ή εµπειρογνώµονες.

3. Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει το δικαίωµα των αρµό-
διων αρχών του κράτους µέλους υποδοχής να διενεργούν
επιτόπιο έλεγχο των υποκαταστηµάτων που είναι εγκατεστη-
µένα στο έδαφός τους, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων
τους βάσει της παρούσας οδηγίας.»

18. Το παράρτηµα της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ επαναριθµείται ως
«παράρτηµα Ι.»

19. Το σχέδιο Α του παραρτήµατος Ι τροποποιείται ως εξής:

1. Στη στήλη «Πληροφορίες σχετικά µε την εταιρεία επενδύ-
σεων», µετά την παράγραφο 1.2, προστίθεται το ακό-
λουθο κείµενο:

«1.3. Στην περίπτωση εταιρειών επενδύσεων που έχουν
διαφορετικά τµήµατα επενδύσεων, αναφορά των
τµηµάτων αυτών.»

2. Στη στήλη «Πληροφορίες σχετικά µε την εταιρεία επενδύ-
σεων», στην παράγραφο 1.13, προστίθεται η ακόλουθη
φράση:

«Στην περίπτωση εταιρειών επενδύσεων που έχουν διαφο-
ρετικά τµήµατα επενδύσεων, πληροφορίες σχετικά µε τη
δυνατότητα των µεριδιούχων να περνούν από το ένα
τµήµα στο άλλο και τη σχετική επιβάρυνση στις
περιπτώσεις αυτές.»
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3. Μετά την παράγραφο 4, προστίθενται οι ακόλουθες
παράγραφοι:

«5. Άλλες επενδυτικές πληροφορίες

5.1. Εξέλιξη των επιδόσεων του unit trust/αµοιβαίου
κεφαλαίου ή της εταιρείας επενδύσεων (όπου
ισχύει) — οι οικείες πληροφορίες µπορούν είτε
να περιλαµβάνονται είτε να επισυνάπτονται στο
ενηµερωτικό δελτίο.

5.2. Χαρακτηριστικά του τυπικού επενδυτή προς τον
οποίο απευθύνεται το unit trust/αµοιβαίο κεφά-
λαιο ή η εταιρεία επενδύσεων.

6. Οικονοµικές πληροφορίες.

6.1. Πιθανά έξοδα ή προµήθειες, εκτός από τις επι-
βαρύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1.17, µε διάκριση µεταξύ καταβλητέων από το
µεριδιούχο και καταβλητέων από το ενεργητικό
του unit trust/αµοιβαίου κεφαλαίου ή της εται-
ρείας επενδύσεων.»

20. Το κείµενο του παραρτήµατος Ι της παρούσας οδηγίας προ-
στίθεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ.

21. Το παράρτηµα ΙΙ της παρούσης οδηγίας προστίθεται στο
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ.

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 2

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, που έχουν λάβει άδεια
για να ασκούν µόνο τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο τµήµα
Α σηµείο 3 και στο τµήµα Γ σηµεία 1 και 6 του παραρτήµατος
της ανωτέρω οδηγίας, µπορούν βάσει της παρούσας οδηγίας να
λάβουν άδεια διαχείρισης unit trusts/αµοιβαίων κεφαλαίων και
εταιρειών επενδύσεων και να ονοµάζονται «εταιρείες διαχείρισης».
Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει να παραι-
τούνται από την άδεια λειτουργίας που έχουν λάβει βάσει της
οδηγίας 93/22/ΕΟΚ.

2. Οι εταιρείες διαχείρισης που έχουν ήδη λάβει άδεια λει-
τουργίας πριν από τις 13 Φεβρουαρίου 2004 στο κράτος µέλος
καταγωγής τους, βάσει της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, για τη διαχεί-
ριση ΟΣΕΚΑ υπό µορφή unit trusts/αµοιβαίων κεφαλαίων και
εταιρειών επενδύσεων θεωρείται ότι έχουν λάβει άδεια για τους
σκοπούς της παρούσας οδηγίας εάν η νοµοθεσία των εν λόγω

κρατών µελών προβλέπει ότι για την ανάληψη της δραστηριότη-
τας αυτής πρέπει να τηρούν όρους ισοδύναµους µε εκείνους των
άρθρων 5α και 5β.

3. Οι εταιρείες διαχείρισης, που έχουν ήδη λάβει άδεια πριν
από τις 13 Φεβρουαρίου 2004, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται
µεταξύ εκείνων της παραγράφου 2, µπορούν να συνεχίσουν τη
δραστηριότητα αυτή εφόσον το αργότερο έως τις 13 Φεβρουα-
ρίου 2007 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του κράτους µέλους
καταγωγής τους, λάβουν άδεια συνέχισης της δραστηριότητας
αυτής σύµφωνα µε τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας.

Μόνο η χορήγηση της άδειας αυτής επιτρέπει στις εταιρείες δια-
χείρισης να επωφεληθούν των διατάξεων της παρούσας οδηγίας
σχετικά µε το δικαίωµα εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή
υπηρεσιών.

Άρθρο 3

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν, το αργότερο έως τις 13 Αυγούστου
2003 τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδη-
γία. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα µέτρα αυτά εφαρµόζονται το αργότερο στις 13 Φεβρουαρίου
2004.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα µέτρα αυτά, αυτά περιέχουν
αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την ανα-
φορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της
αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2002.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. ARIAS CAÑETE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΣΧΕ∆ΙΟ Γ

περιεχόµενο του απλοποιηµένου ενηµερωτικού δελτίου

Συνοπτική παρουσίαση του ΟΣΕΚΑ:

— πότε δηµιουργήθηκε το unit trust/αµοιβαίο κεφάλαιο ή η εταιρεία επενδύσεων και αναφορά του κράτους µέλους στο οποίο
καταχωρήθηκε/ιδρύθηκε το unit trust/αµοιβαίο κεφάλαιο ή η εταιρεία επενδύσεων,

— σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ µε διαφορετικά επενδυτικά τµήµατα, σχετική µνεία,

— εταιρεία διαχείρισης (όπου ισχύει),

— προβλεπόµενη διάρκεια (όπου ισχύει),

— θεµατοφύλακας,

— ελεγκτές,

— χρηµατοοικονοµικός όµιλος (π.χ. τράπεζα) για την προώθηση του ΟΣΕΚΑ.

Επενδυτικές πληροφορίες

— σύντοµος ορισµός των στόχων του ΟΣΕΚΑ,

— επενδυτική πολιτική του unit trust/αµοιβαίου κεφαλαίου ή της εταιρείας επενδύσεων και σύντοµη εκτίµηση του βαθµού
κινδύνου του κεφαλαίου (περιλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των πληροφοριών που µνηµονεύονται στο άρθρο 24 α και ανά
επενδυτικό τµήµα),

— εξέλιξη των επιδόσεων του unit trust/αµοιβαίου κεφαλαίου/εταιρείας επενδύσεων (όπου ισχύει) και προειδοποίηση ότι αυτές
δεν προεξοφλούν τις µελλοντικές επιδόσεις — οι πληροφορίες αυτές µπορούν είτε να περιλαµβάνονται είτε να επισυνάπτονται
στο ενηµερωτικό δελτίο,

— χαρακτηριστικά του τυπικού επενδυτή στον οποίο απευθύνεται το unit trust/αµοιβαίο κεφάλαιο ή η εταιρεία επενδύσεων.

Οικονοµικές πληροφορίες

— φορολογικό καθεστώς,

— προµήθειες εισόδου και εξόδου,

— άλλα πιθανά έξοδα ή προµήθειες, µε διάκριση των καταβλητέων από τον µεριδιούχο και των καταβλητέων από το ενεργητικό
του unit trust/αµοιβαίου κεφαλαίου ή της εταιρείας επενδύσεων.

Εµπορικές πληροφορίες

— τρόπος αγοράς των µεριδίων,

— τρόπος πώλησης των µεριδίων,

— στην περίπτωση ΟΣΕΚΑ µε διαφορετικά επενδυτικά τµήµατα, τρόπος µετάβασης από το ένα επενδυτικό τµήµα στο άλλο και
συναφείς επιβαρύνσεις,

— πότε και πώς διανέµονται τα µερίσµατα εκ µεριδίων ή µετοχών του ΟΣΕΚΑ (όπου ισχύει),

— συχνότητα και τόπος/τρόπος δηµοσίευσης των τιµών ή κοινοποίησής τους.

Συµπληρωµατικές πληροφορίες

— διευκρίνιση ότι το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο, οι ετήσιες και οι εξαµηνιαίες εκθέσεις µπορούν να ληφθούν, κατόπιν αιτήσεως,
δωρεάν πριν από τη σύναψη της σύµβασης ή και µετά,

— αρµόδια αρχή,

— πληροφορίες σχετικά µε κάποιο σηµείο επαφής (πρόσωπο/υπηρεσία, χρονική στιγµή, κ.λπ) απ’ όπου µπορούν να ληφθούν
τυχόν περαιτέρω εξηγήσεις,

— ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ενηµερωτικού δελτίου.»
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Λειτουργίες που περιλαµβάνονται στη δραστηριότητα της συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου:

— ∆ιαχείριση επενδύσεων

— ∆ιαχείριση:

α) νοµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης του αµοιβαίου κεφαλαίου,

β) πληροφορίες πελατών,

γ) αποτίµηση του χαρτοφυλακίου και καθορισµός της αξίας των µεριδίων (περιλαµβανοµένων των φορολογικών θεµάτων),

δ) έλεγχος της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων,

ε) τήρηση µητρώου µεριδιούχων,

στ) διανοµή εσόδων,

ζ) εκδόσεις µεριδίων και εξαγορές,

η) συµβατικοί διακανονισµοί (συµπεριλαµβανοµένης της αποστολής πιστοποιητικών),

θ) αρχείο.

— Μάρκετινγκ»


