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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Τα υφιστάμενα καθεστώτα 

προληπτικής εποπτείας βάσει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και της 

οδηγίας 2013/36/ΕΕ βασίζονται, σε μεγάλο 

βαθμό, σε διαδοχικές επαναλήψεις των 

διεθνών ρυθμιστικών προτύπων, που έχουν 

καθοριστεί για μεγάλους τραπεζικούς 

ομίλους από την Επιτροπή της Βασιλείας 

για την Τραπεζική Εποπτεία, και 

αντιμετωπίζουν μόνον εν μέρει τους 

ειδικούς κινδύνους που είναι εγγενείς στις 

διάφορες δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων επενδύσεων. Ως εκ τούτου, 

τα ιδιαίτερα τρωτά σημεία και οι κίνδυνοι 

που χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις 

επενδύσεων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 

περαιτέρω, μέσω κατάλληλων και 

αναλογικών ρυθμίσεων προληπτικής 

εποπτείας σε επίπεδο Ένωσης. 

(2) Τα υφιστάμενα καθεστώτα 

προληπτικής εποπτείας βάσει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και της 

οδηγίας 2013/36/ΕΕ βασίζονται, σε μεγάλο 

βαθμό, σε διαδοχικές επαναλήψεις των 

διεθνών ρυθμιστικών προτύπων, που έχουν 

καθοριστεί για μεγάλους τραπεζικούς 

ομίλους από την Επιτροπή της Βασιλείας 

για την Τραπεζική Εποπτεία, και 

αντιμετωπίζουν μόνον εν μέρει τους 

ειδικούς κινδύνους που είναι εγγενείς στις 

διάφορες δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων επενδύσεων. Ως εκ τούτου, 

τα ιδιαίτερα τρωτά σημεία και οι κίνδυνοι 

που χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις 

επενδύσεων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 

περαιτέρω, μέσω αποτελεσματικών, 

κατάλληλων και αναλογικών ρυθμίσεων 

προληπτικής εποπτείας σε επίπεδο 

Ένωσης, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση 

ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε 

ολόκληρη την ΕΕ και διασφαλίζοντας 

αποτελεσματική προληπτική εποπτεία, 

διατηρώντας παράλληλα το κόστος 

συμμόρφωσης υπό έλεγχο και 

εξασφαλίζοντας επαρκή κεφάλαια για 

τους κινδύνους των περισσότερων 

επιχειρήσεων επενδύσεων. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 



 

PE621.063v02-00 4/33 AD\1158692EL.docx 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η ορθή προληπτική εποπτεία θα 

πρέπει να διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις 

επενδύσεων διοικούνται με μεθοδικό 

τρόπο και με σκοπό τη βέλτιστη 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων των 

πελατών τους. Θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη, αφενός, το ενδεχόμενο 

υπερβολικής ανάληψης κινδύνων από τις 

επιχειρήσεις επενδύσεων και τους πελάτες 

τους και, αφετέρου, τους διάφορους 

βαθμούς κινδύνου που αναλαμβάνουν ή 

ενέχουν οι επιχειρήσεις επενδύσεων. 

Ομοίως, η εν λόγω προληπτική εποπτεία 

θα πρέπει να αποσκοπεί στην αποφυγή 

αδικαιολόγητου διοικητικού φόρτου για 

τις επιχειρήσεις επενδύσεων. 

(3) Η ορθή προληπτική εποπτεία θα 

πρέπει να διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις 

επενδύσεων διοικούνται με μεθοδικό 

τρόπο και με σκοπό τη βέλτιστη 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων των 

πελατών τους. Θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη, αφενός, το ενδεχόμενο 

υπερβολικής ανάληψης κινδύνων από τις 

επιχειρήσεις επενδύσεων και τους πελάτες 

τους και, αφετέρου, τους διάφορους 

βαθμούς κινδύνου που αναλαμβάνουν ή 

ενέχουν οι επιχειρήσεις επενδύσεων. 

Ομοίως, η εν λόγω προληπτική εποπτεία 

θα πρέπει να αποσκοπεί στην αποφυγή 

δυσανάλογου διοικητικού φόρτου για τις 

επιχειρήσεις επενδύσεων. Ταυτόχρονα, οι 

εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 

καθιστούν δυνατή την επίτευξη 

ισορροπίας μεταξύ της κατοχύρωσης της 

ασφάλειας και της ευρωστίας των 

διαφόρων επιχειρήσεων επενδύσεων και 

της αποφυγής του υπερβολικού κόστους, 

το οποίο θα μπορούσε να υπονομεύσει τη 

βιωσιμότητα της επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Πολλές από τις απαιτήσεις που 

απορρέουν από το πλαίσιο του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 575/2013 και της οδηγίας 

2013/36/ΕΕ αποσκοπούν στην 

αντιμετώπιση των κοινών κινδύνων που 

διατρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Αναλόγως, οι υφιστάμενες απαιτήσεις 

έχουν διαμορφωθεί, σε μεγάλο βαθμό, με 

γνώμονα τη διατήρηση της δανειοδοτικής 

ικανότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων στη 

διάρκεια των οικονομικών κύκλων και την 

προστασία καταθετών και 

(4) Πολλές από τις απαιτήσεις που 

απορρέουν από το πλαίσιο του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 575/2013 και της οδηγίας 

2013/36/ΕΕ αποσκοπούν στην 

αντιμετώπιση των κοινών κινδύνων που 

διατρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Αναλόγως, οι υφιστάμενες απαιτήσεις 

έχουν διαμορφωθεί, σε μεγάλο βαθμό, με 

γνώμονα τη διατήρηση της δανειοδοτικής 

ικανότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων στη 

διάρκεια των οικονομικών κύκλων και την 

προστασία καταθετών και 
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φορολογουμένων από ενδεχόμενη 

πτώχευση, και δεν έχουν σχεδιαστεί για 

την αντιμετώπιση των διαφορετικών 

προφίλ κινδύνου των επιχειρήσεων 

επενδύσεων. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 

δεν διατηρούν μεγάλα χαρτοφυλάκια 

δανείων λιανικής και επιχειρηματικών 

δανείων, και δεν δέχονται καταθέσεις. Η 

πιθανότητα να έχει η πτώχευσή τους 

αρνητικές επιπτώσεις στη γενικότερη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι 

μικρότερη σε σχέση με την περίπτωση των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Επομένως, οι 

κίνδυνοι που διατρέχουν και ενέχουν οι 

επιχειρήσεις επενδύσεων διαφέρουν 

ουσιωδώς από τους κινδύνους που 

διατρέχουν και ενέχουν τα πιστωτικά 

ιδρύματα, και η διαφορά αυτή θα πρέπει να 

αποτυπώνεται σαφώς στο πλαίσιο 

προληπτικής εποπτείας της Ένωσης. 

φορολογουμένων από ενδεχόμενη 

πτώχευση, και δεν έχουν σχεδιαστεί για 

την αντιμετώπιση των διαφορετικών 

προφίλ κινδύνου των επιχειρήσεων 

επενδύσεων. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 

δεν διατηρούν μεγάλα χαρτοφυλάκια 

δανείων λιανικής και επιχειρηματικών 

δανείων, και δεν δέχονται καταθέσεις. Η 

πιθανότητα να έχει η πτώχευσή τους 

αρνητικές επιπτώσεις στη γενικότερη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι 

μικρότερη σε σχέση με την περίπτωση των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά 

εξακολουθούν να συνιστούν κίνδυνο, ο 

οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω 

ενός ισχυρού πλαισίου. Επομένως, οι 

κίνδυνοι που διατρέχουν και ενέχουν οι 

επιχειρήσεις επενδύσεων διαφέρουν 

ουσιωδώς από τους κινδύνους που 

διατρέχουν και ενέχουν τα πιστωτικά 

ιδρύματα, και η διαφορά αυτή θα πρέπει να 

αποτυπώνεται σαφώς στο πλαίσιο 

προληπτικής εποπτείας της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Οι διαφορές στην εφαρμογή του 

υφιστάμενου πλαισίου στα διάφορα κράτη 

μέλη συνιστούν απειλή για τους ισότιμους 

όρους ανταγωνισμού των επιχειρήσεων 

επενδύσεων εντός της Ένωσης. Οι 

διαφορές αυτές προκύπτουν από τη 

συνολική πολυπλοκότητα της εφαρμογής 

του πλαισίου στις διάφορες επιχειρήσεις 

επενδύσεων με βάση τις υπηρεσίες που 

παρέχουν, ενώ ορισμένες εθνικές αρχές 

προβαίνουν σε προσαρμογή ή 

εξορθολογισμό της εν λόγω εφαρμογής 

στην εθνική νομοθεσία ή πρακτική. 

Δεδομένου ότι το υφιστάμενο πλαίσιο 

προληπτικής εποπτείας δεν αντιμετωπίζει 

το σύνολο των κινδύνων που διατρέχουν 

και ενέχουν κάποια είδη επιχειρήσεων 

(5) Οι διαφορές στην εφαρμογή του 

υφιστάμενου πλαισίου στα διάφορα κράτη 

μέλη συνιστούν απειλή για τους ισότιμους 

όρους ανταγωνισμού των επιχειρήσεων 

επενδύσεων εντός της Ένωσης, 

παρεμποδίζοντας την πρόσβαση των 

επενδυτών σε νέες ευκαιρίες και σε 

καλύτερους τρόπους διαχείρισης των 

κινδύνων τους. Οι διαφορές αυτές 

προκύπτουν από τη συνολική 

πολυπλοκότητα της εφαρμογής του 

πλαισίου στις διάφορες επιχειρήσεις 

επενδύσεων με βάση τις υπηρεσίες που 

παρέχουν, ενώ ορισμένες εθνικές αρχές 

προβαίνουν σε προσαρμογή ή 

εξορθολογισμό της εν λόγω εφαρμογής 

στην εθνική νομοθεσία ή πρακτική. 
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επενδύσεων, σε κάποια κράτη μέλη 

επιβάλλονται μεγάλες κεφαλαιακές 

προσαυξήσεις σε ορισμένες επιχειρήσεις 

επενδύσεων. Θα πρέπει να θεσπιστούν 

ενιαίες διατάξεις που αντιμετωπίζουν 

αυτούς τους κινδύνους, προκειμένου να 

διασφαλιστεί εναρμονισμένη προληπτική 

εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων σε 

ολόκληρη την Ένωση. 

Δεδομένου ότι το υφιστάμενο πλαίσιο 

προληπτικής εποπτείας δεν αντιμετωπίζει 

το σύνολο των κινδύνων που διατρέχουν 

και ενέχουν κάποια είδη επιχειρήσεων 

επενδύσεων, σε κάποια κράτη μέλη 

επιβάλλονται μεγάλες κεφαλαιακές 

προσαυξήσεις σε ορισμένες επιχειρήσεις 

επενδύσεων. Θα πρέπει να θεσπιστούν 

ενιαίες διατάξεις που αντιμετωπίζουν 

αυτούς τους κινδύνους, προκειμένου να 

διασφαλιστεί σαφής εναρμονισμένη 

προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων 

επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Ενδέχεται να υπάρχουν κράτη μέλη 

στα οποία οι αρχές που είναι αρμόδιες για 

την προληπτική εποπτεία των 

επιχειρήσεων επενδύσεων να είναι 

διαφορετικές από τις αρχές που είναι 

αρμόδιες για την εποπτεία της 

συμπεριφοράς στην αγορά. Είναι άρα 

αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας 

μηχανισμός συνεργασίας και ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ των αρχών αυτών. 

(7) Ενδέχεται να υπάρχουν κράτη μέλη 

στα οποία οι αρχές που είναι αρμόδιες για 

την προληπτική εποπτεία των 

επιχειρήσεων επενδύσεων να είναι 

διαφορετικές από τις αρχές που είναι 

αρμόδιες για την εποπτεία της 

συμπεριφοράς στην αγορά. Είναι άρα 

αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας 

μηχανισμός συνεργασίας και ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ των αρχών αυτών, 

προκειμένου να διασφαλιστεί 

εναρμονισμένη προληπτική εποπτεία των 

επιχειρήσεων επενδύσεων σε ολόκληρη 

την Ευρωπαϊκή Ένωση που να λειτουργεί 

γρήγορα και αποτελεσματικά. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Το απαιτούμενο επίπεδο αρχικού 

κεφαλαίου μιας επιχείρησης επενδύσεων 

θα πρέπει να βασίζεται στις υπηρεσίες και 

(9) Το απαιτούμενο επίπεδο αρχικού 

κεφαλαίου μιας επιχείρησης επενδύσεων 

θα πρέπει να βασίζεται στις υπηρεσίες και 
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τις δραστηριότητες που έχει άδεια να 

παρέχει και να ασκεί, αντίστοιχα, η 

συγκεκριμένη επιχείρηση επενδύσεων 

σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ. Η 

δυνατότητα των κρατών μελών να 

μειώνουν το απαιτούμενο επίπεδο αρχικού 

κεφαλαίου σε ειδικές περιπτώσεις, όπως 

προβλέπεται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ, 

αφενός, και το φαινόμενο της άνισης 

εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, αφετέρου, 

έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου το 

απαιτούμενο επίπεδο αρχικού κεφαλαίου 

εμφανίζει αποκλίσεις ανά την Ένωση. Για 

να δοθεί τέλος σε αυτόν τον 

κατακερματισμό, το απαιτούμενο επίπεδο 

αρχικού κεφαλαίου θα πρέπει να 

εναρμονιστεί. 

τις δραστηριότητες που έχει άδεια να 

παρέχει και να ασκεί, αντίστοιχα, η 

συγκεκριμένη επιχείρηση επενδύσεων 

σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ. Η 

δυνατότητα των κρατών μελών να 

μειώνουν το απαιτούμενο επίπεδο αρχικού 

κεφαλαίου σε ειδικές περιπτώσεις, όπως 

προβλέπεται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ, 

αφενός, και το φαινόμενο της άνισης 

εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, αφετέρου, 

έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου το 

απαιτούμενο επίπεδο αρχικού κεφαλαίου 

εμφανίζει αποκλίσεις ανά την Ένωση. Για 

να δοθεί τέλος σε αυτόν τον 

κατακερματισμό, το απαιτούμενο επίπεδο 

αρχικού κεφαλαίου θα πρέπει να 

εναρμονιστεί αναλόγως για όλες τις 

επιχειρήσεις επενδύσεων στην Ένωση. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Προϋπόθεση για την εύρυθμη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι να 

εναπόκειται η ευθύνη για την εποπτεία της 

χρηματοοικονομικής ευρωστίας μιας 

επιχείρησης επενδύσεων, και ιδίως της 

φερεγγυότητάς της, στην αρμόδια αρχή 

του κράτους μέλους καταγωγής. Για να 

επιτευχθεί αποτελεσματική εποπτεία των 

επιχειρήσεων επενδύσεων και σε άλλα 

κράτη μέλη επίσης, στα οποία παρέχουν 

υπηρεσίες ή έχουν υποκατάστημα, θα 

πρέπει να διασφαλίζεται στενή συνεργασία 

με τις αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών 

μελών. 

(11) Προϋπόθεση για την εύρυθμη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι να 

εναπόκειται η ευθύνη για την εποπτεία της 

χρηματοοικονομικής ευρωστίας μιας 

επιχείρησης επενδύσεων, και ιδίως της 

φερεγγυότητάς της, στην αρμόδια αρχή 

του κράτους μέλους καταγωγής. Για να 

επιτευχθεί αποτελεσματική εποπτεία των 

επιχειρήσεων επενδύσεων και σε άλλα 

κράτη μέλη επίσης, στα οποία παρέχουν 

υπηρεσίες ή έχουν υποκατάστημα, θα 

πρέπει να διασφαλίζεται στενή συνεργασία 

και η ανταλλαγή πληροφοριών με τις 

αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών 

μελών. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Για ενημερωτικούς και εποπτικούς 

σκοπούς, και ιδίως για να διασφαλίζεται η 

σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, οι αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών καταγωγής θα πρέπει να 

είναι σε θέση να διενεργούν, κατά 

περίπτωση, επιτόπιους ελέγχους, να 

επιθεωρούν τις δραστηριότητες που 

αναπτύσσουν τα υποκαταστήματα 

επιχειρήσεων επενδύσεων στο έδαφός 

τους, και να απαιτούν πληροφόρηση 

σχετικά με τις δραστηριότητες των εν λόγω 

υποκαταστημάτων. Τα εποπτικά μέτρα για 

αυτά τα υποκαταστήματα θα πρέπει, 

ωστόσο, να παραμείνουν στην 

αρμοδιότητα του κράτους μέλους 

καταγωγής. 

(12) Για ενημερωτικούς και εποπτικούς 

σκοπούς, και ιδίως για να διασφαλίζεται η 

σταθερότητα και η ασφάλεια του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι 

αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 

καταγωγής θα πρέπει να είναι σε θέση να 

διενεργούν, κατά περίπτωση, επιτόπιους 

ελέγχους, να επιθεωρούν τις 

δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα 

υποκαταστήματα επιχειρήσεων 

επενδύσεων στο έδαφός τους, και να 

απαιτούν πληροφόρηση σχετικά με τις 

δραστηριότητες των εν λόγω 

υποκαταστημάτων. Τα εποπτικά μέτρα για 

αυτά τα υποκαταστήματα θα πρέπει, 

ωστόσο, να παραμείνουν στην 

αρμοδιότητα του κράτους μέλους 

καταγωγής. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 

συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που 

καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και τον 

[κανονισμό (ΕΕ) ---/----[IFR], τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να προβλέπουν διοικητικές 

κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που 

να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και 

αποτρεπτικά. Για να διασφαλιστεί ο 

αποτρεπτικός χαρακτήρας των διοικητικών 

κυρώσεων, αυτές θα πρέπει να 

δημοσιεύονται, εκτός από σαφώς 

καθορισμένες περιπτώσεις. Για να είναι 

σε θέση οι πελάτες και οι επενδυτές να 

λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις 

όσον αφορά τις επενδυτικές τους επιλογές, 

αυτοί οι πελάτες και επενδυτές θα πρέπει 

να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες 

σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις και τα 

μέτρα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις 

(16) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 

συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που 

καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και τον 

[κανονισμό (ΕΕ) ---/----[IFR], τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να προβλέπουν διοικητικές 

κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που 

να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και 

αποτρεπτικά. Για να διασφαλιστεί ο 

αποτρεπτικός χαρακτήρας των διοικητικών 

κυρώσεων, αυτές θα πρέπει να 

δημοσιεύονται. Για να είναι σε θέση οι 

πελάτες και οι επενδυτές να λαμβάνουν 

τεκμηριωμένες αποφάσεις όσον αφορά τις 

επενδυτικές τους επιλογές, αυτοί οι 

πελάτες και επενδυτές θα πρέπει να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις 

διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που 

επιβάλλονται σε επιχειρήσεις επενδύσεων. 
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επενδύσεων. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Προκειμένου να εντοπίζονται 

παραβιάσεις εθνικών διατάξεων 

μεταφοράς της παρούσας οδηγίας, καθώς 

και παραβιάσεις του [κανονισμού (ΕΕ) ---

/----[IFR], τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διαθέτουν τις αναγκαίες εξουσίες 

διερεύνησης και θα πρέπει να συστήνουν 

αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την 

καταγγελία πιθανών ή πραγματικών 

παραβιάσεων. 

(17) Προκειμένου να εντοπίζονται 

παραβιάσεις εθνικών διατάξεων 

μεταφοράς της παρούσας οδηγίας, καθώς 

και παραβιάσεις του [κανονισμού (ΕΕ) ---

/----[IFR], τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διαθέτουν τις αναγκαίες εξουσίες 

διερεύνησης και θα πρέπει να συστήνουν 

αποτελεσματικούς και ταχείς μηχανισμούς 

για την καταγγελία πιθανών ή 

πραγματικών παραβιάσεων. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα 

πρέπει να διαθέτουν εσωτερικό κεφάλαιο 

το οποίο να επαρκεί, από πλευράς 

ποσότητας, ποιότητας και κατανομής, για 

την κάλυψη των ειδικών κινδύνων στους 

οποίους είναι εκτεθειμένες ή μπορεί να 

εκτεθούν. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις 

επενδύσεων διαθέτουν επαρκείς 

στρατηγικές και διαδικασίες για την 

εκτίμηση και τη διατήρηση της επάρκειας 

του εσωτερικού κεφαλαίου τους. 

(18) Οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα 

πρέπει να έχουν διαθέσιμο εσωτερικό 

κεφάλαιο το οποίο να επαρκεί, από 

πλευράς ποσότητας, ποιότητας και 

κατανομής, για την κάλυψη των ειδικών 

κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένες 

ή μπορεί να εκτεθούν. Οι αρμόδιες αρχές 

θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις επενδύσεων διαθέτουν 

επαρκείς στρατηγικές και διαδικασίες για 

την εκτίμηση και τη διατήρηση της 

επάρκειας του εσωτερικού κεφαλαίου 

τους. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Για την ευθυγράμμιση των 

αποδοχών με το προφίλ κινδύνου των 

επιχειρήσεων επενδύσεων και για την 

κατοχύρωση ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις επενδύσεων 

θα πρέπει να υπόκεινται σε σαφείς αρχές 

σχετικά με τις ρυθμίσεις εταιρικής 

διακυβέρνησης και κανόνες σχετικά με τις 

αποδοχές, που να λαμβάνουν υπόψη τις 

διαφορές μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων 

και επιχειρήσεων επενδύσεων. Οι μικρές 

και μη διασυνδεδεμένες επιχειρήσεις 

επενδύσεων θα πρέπει, ωστόσο, να 

εξαιρεθούν από τους κανόνες αυτούς, διότι 

οι διατάξεις περί αποδοχών και εταιρικής 

διακυβέρνησης βάσει της οδηγίας 

2014/65/ΕΕ είναι επαρκώς λεπτομερείς για 

αυτές τις κατηγορίες επιχειρήσεων. 

(20) Για την ευθυγράμμιση των 

αποδοχών με το προφίλ κινδύνου των 

επιχειρήσεων επενδύσεων και για την 

κατοχύρωση ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις επενδύσεων 

θα πρέπει να υπόκεινται σε σαφείς αρχές 

σχετικά με τις ρυθμίσεις εταιρικής 

διακυβέρνησης και κανόνες σχετικά με τις 

αποδοχές, που να είναι ουδέτεροι ως προς 

το φύλο και που να λαμβάνουν υπόψη τις 

διαφορές μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων 

και επιχειρήσεων επενδύσεων. Οι μικρές 

και μη διασυνδεδεμένες επιχειρήσεις 

επενδύσεων θα πρέπει, ωστόσο, να 

εξαιρεθούν από τους κανόνες αυτούς, διότι 

οι διατάξεις περί αποδοχών και εταιρικής 

διακυβέρνησης βάσει της οδηγίας 

2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α είναι 

επαρκώς λεπτομερείς για αυτές τις 

κατηγορίες επιχειρήσεων. 

 ______________ 

 1α Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές 

χρηματοπιστωτικών μέσων και την 

τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και 

της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 

12.6.2014, σ. 349). 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Ως απάντηση στη διογκούμενη 

απαίτηση της κοινής γνώμης για 

φορολογική διαφάνεια, αλλά και για την 

προώθηση της εταιρικής ευθύνης των 

επιχειρήσεων επενδύσεων, είναι σκόπιμο 

να απαιτείται από τις επιχειρήσεις 

επενδύσεων να γνωστοποιούν 

συγκεκριμένες πληροφορίες όπως, μεταξύ 

(24) Ως απάντηση στη διογκούμενη 

απαίτηση της κοινής γνώμης για 

φορολογική διαφάνεια, αλλά και για την 

προώθηση της εταιρικής ευθύνης των 

επιχειρήσεων επενδύσεων, είναι σκόπιμο 

να απαιτείται από τις επιχειρήσεις 

επενδύσεων να γνωστοποιούν σε ετήσια 

βάση συγκεκριμένες πληροφορίες όπως, 
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άλλων, πληροφορίες για τα 

πραγματοποιούμενα κέρδη, τους 

καταβαλλόμενους φόρους και τις 

εισπραττόμενες δημόσιες επιδοτήσεις. 

μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τα 

πραγματοποιούμενα κέρδη, τους 

καταβαλλόμενους φόρους και τις 

εισπραττόμενες δημόσιες επιδοτήσεις. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή 

περισσότερες αρχές που είναι αρμόδιες για 

την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 

καθηκόντων που προβλέπονται στην 

παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη 

ενημερώνουν την Επιτροπή και την ΕΑΤ 

σχετικά με τον εν λόγω ορισμό και, σε 

περίπτωση περισσότερων της μίας 

αρμόδιων αρχών, σχετικά με τις 

αρμοδιότητες και τα καθήκοντα καθεμίας 

αρμόδιας αρχής. 

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή 

περισσότερες αρχές που είναι αρμόδιες για 

την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 

καθηκόντων που προβλέπονται στην 

παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη 

ενημερώνουν την Επιτροπή, την ΕΑΤ και 

την ΕΑΚΑΑ σχετικά με τον εν λόγω 

ορισμό και, σε περίπτωση περισσότερων 

της μίας αρμόδιων αρχών, σχετικά με τις 

αρμοδιότητες και τα καθήκοντα καθεμίας 

αρμόδιας αρχής. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) οι αρμόδιες αρχές, ως μέρη του 

ΕΣΧΕ, συνεργάζονται με εμπιστοσύνη και 

απόλυτο αμοιβαίο σεβασμό, ιδίως 

προκειμένου να διασφαλίζεται η 

ανταλλαγή κατάλληλων και αξιόπιστων 

πληροφοριών μεταξύ αυτών και άλλων 

μερών του ΕΣΧΕ· 

α) οι αρμόδιες αρχές, ως μέρη του 

ΕΣΧΕ, συνεργάζονται με εμπιστοσύνη και 

απόλυτο αμοιβαίο σεβασμό, ιδίως 

προκειμένου να διασφαλίζεται η 

ανταλλαγή κατάλληλων, αξιόπιστων και 

διεξοδικών πληροφοριών μεταξύ αυτών 

και άλλων μερών του ΕΣΧΕ· 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) οι αρμόδιες αρχές καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια ώστε να ακολουθούν τις 

κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις 

που εκδίδονται από την ΕΑΤ, σύμφωνα με 

το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38, και 

να ανταποκρίνονται στις προειδοποιήσεις 

και τις συστάσεις που εκδίδονται από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 

Κινδύνου (ΕΣΣΚ), σύμφωνα με το 

άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39· 

γ) οι αρμόδιες αρχές καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίζουν 

τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες 

γραμμές και τις συστάσεις που εκδίδονται 

από την ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου38, και να ανταποκρίνονται στις 

προειδοποιήσεις και τις συστάσεις που 

εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), σύμφωνα 

με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39· 

__________________ __________________ 

38 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 

σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 

Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 

Τραπεζών), την τροποποίηση της 

απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την 

κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της 

Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, 

σ. 12). 

38 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 

σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 

Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 

Τραπεζών), την τροποποίηση της 

απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την 

κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της 

Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, 

σ. 12). 

39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 

σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη 

του χρηματοοικονομικού συστήματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 

Κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1). 

39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 

σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη 

του χρηματοοικονομικού συστήματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 

Κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1). 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή επικαιροποιεί, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, το ύψος του 

αρχικού κεφαλαίου που αναφέρεται στις 

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 54 για να 
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παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος 

άρθρου, προκειμένου να λαμβάνονται 

υπόψη οι οικονομικές και νομισματικές 

εξελίξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 56 παράγραφος 2. 

αναπροσαρμόζει το ύψος του αρχικού 

κεφαλαίου που αναφέρεται στις 

παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος 

άρθρου, προκειμένου να λαμβάνονται 

υπόψη οι οικονομικές και νομισματικές 

εξελίξεις.  

 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους καταγωγής κοινοποιούν πάραυτα 

στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

υποδοχής κάθε πληροφορία ή διαπίστωση 

σχετικά με ενδεχόμενα προβλήματα και 

κινδύνους που ενέχει η επιχείρηση 

επενδύσεων για την προστασία των 

πελατών ή τη σταθερότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος του 

κράτους μέλους υποδοχής, τα οποία 

εντόπισαν στο πλαίσιο της εποπτείας των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

επενδύσεων. 

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους καταγωγής κοινοποιούν πάραυτα 

στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

υποδοχής κάθε πληροφορία ή διαπίστωση 

σχετικά με ενδεχόμενα προβλήματα και 

κινδύνους που ενέχει η επιχείρηση 

επενδύσεων για την προστασία των 

πελατών ή τη σταθερότητα ή την 

ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος του κράτους μέλους 

υποδοχής, τα οποία εντόπισαν στο πλαίσιο 

της εποπτείας των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης επενδύσεων. 

 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν, μετά την κοινοποίηση των 

πληροφοριών και διαπιστώσεων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι 

αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

υποδοχής θεωρούν ότι οι αρμόδιες αρχές 

του κράτους μέλους καταγωγής δεν έλαβαν 

τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται 

στην παράγραφο 3, μπορούν, αφού πρώτα 

ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές του 

4. Όταν, μετά την κοινοποίηση των 

πληροφοριών και διαπιστώσεων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι 

αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

υποδοχής θεωρούν ότι οι αρμόδιες αρχές 

του κράτους μέλους καταγωγής δεν έλαβαν 

τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται 

στην παράγραφο 3, μπορούν, αφού πρώτα 

ενημερώσουν αμελλητί τις αρμόδιες αρχές 
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κράτους μέλους καταγωγής και την ΕΑΤ, 

να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την 

προστασία των πελατών στους οποίους 

παρέχονται υπηρεσίες, καθώς και για την 

προστασία της σταθερότητας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

του κράτους μέλους καταγωγής και την 

ΕΑΤ, να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την 

προστασία των πελατών στους οποίους 

παρέχονται υπηρεσίες, καθώς και για την 

προστασία της σταθερότητας και της 

ασφάλειας του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους καταγωγής που διαφωνούν με τα 

μέτρα των αρμόδιων αρχών του κράτους 

μέλους υποδοχής μπορούν να 

παραπέμψουν το ζήτημα στην ΕΑΤ, η 

οποία ενεργεί σύμφωνα με τη διαδικασία 

που προβλέπεται στο άρθρο 19 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Εάν η 

ΕΑΤ ενεργήσει σύμφωνα με το εν λόγω 

άρθρο, λαμβάνει την απόφασή της εντός 

ενός μηνός. 

5. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους καταγωγής που διαφωνούν με τα 

μέτρα των αρμόδιων αρχών του κράτους 

μέλους υποδοχής μπορούν να 

παραπέμψουν το ζήτημα στην ΕΑΤ, η 

οποία ενεργεί σύμφωνα με τη διαδικασία 

που προβλέπεται στο άρθρο 19 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Εάν η 

ΕΑΤ ενεργήσει σύμφωνα με το εν λόγω 

άρθρο, λαμβάνει την απόφασή της το 

ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός 

ενός μηνός. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Η ΕΑΤ υποβάλλει τα σχέδια 

τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στις 

παραγράφους 6 και 7 στην Επιτροπή, το 

αργότερο έως [εννέα μήνες από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 

οδηγίας]. 

8. Η ΕΑΤ υποβάλλει τα σχέδια 

τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στις 

παραγράφους 6 και 7 στην Επιτροπή, το 

αργότερο έως [έξι μήνες από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 

οδηγίας]. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

υποδοχής, για σκοπούς εποπτείας και 

εφόσον το κρίνουν σκόπιμο για λόγους 

σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος στο κράτος μέλος υποδοχής, 

έχουν την εξουσία να διεξάγουν, κατά 

περίπτωση, επιτόπιους ελέγχους και 

επιθεωρήσεις των δραστηριοτήτων που 

αναπτύσσουν τα υποκαταστήματα 

επιχειρήσεων επενδύσεων στο έδαφός 

τους, και να απαιτούν πληροφόρηση από 

το εκάστοτε υποκατάστημα σχετικά με τις 

δραστηριότητές του. 

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

υποδοχής, για σκοπούς εποπτείας και 

εφόσον το κρίνουν σκόπιμο για λόγους 

σταθερότητας ή ασφάλειας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος στο 

κράτος μέλος υποδοχής, έχουν την εξουσία 

να διεξάγουν, κατά περίπτωση, επιτόπιους 

ελέγχους και επιθεωρήσεις των 

δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν τα 

υποκαταστήματα επιχειρήσεων 

επενδύσεων στο έδαφός τους, και να 

απαιτούν πληροφόρηση από το εκάστοτε 

υποκατάστημα σχετικά με τις 

δραστηριότητές του. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πριν από τη διεξαγωγή των εν λόγω 

ελέγχων και επιθεωρήσεων, οι αρμόδιες 

αρχές του κράτους μέλους υποδοχής 

πραγματοποιούν διαβούλευση με τις 

αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

καταγωγής. 

Πριν από τη διεξαγωγή των εν λόγω 

ελέγχων και επιθεωρήσεων, οι αρμόδιες 

αρχές του κράτους μέλους υποδοχής 

πραγματοποιούν αμελλητί διαβούλευση με 

τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

καταγωγής. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω 

ελέγχων και επιθεωρήσεων, οι αρμόδιες 

αρχές του κράτους μέλους υποδοχής 

διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του 

κράτους μέλους καταγωγής τις 

πληροφορίες που είναι σημαντικές για την 

εκτίμηση κινδύνου της σχετικής 

Το συντομότερο δυνατό μετά την 

ολοκλήρωση των εν λόγω ελέγχων και 

επιθεωρήσεων, οι αρμόδιες αρχές του 

κράτους μέλους υποδοχής διαβιβάζουν 

στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

καταγωγής τις πληροφορίες που είναι 

σημαντικές για την εκτίμηση κινδύνου της 
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επιχείρησης επενδύσεων. σχετικής επιχείρησης επενδύσεων. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες 

περιέρχονται εις γνώσιν αυτών των αρχών 

και προσώπων, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους, μπορούν να 

δημοσιοποιούνται μόνο σε συνοπτική ή 

συγκεντρωτική μορφή, υπό τον όρο να μην 

προκύπτει η ταυτότητα της συγκεκριμένης 

επιχείρησης επενδύσεων ή συγκεκριμένων 

προσώπων, με την επιφύλαξη των 

περιπτώσεων που εμπίπτουν στο ποινικό 

δίκαιο. 

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες 

περιέρχονται εις γνώσιν αυτών των αρχών 

και προσώπων, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους, μπορούν να 

δημοσιοποιούνται σε συνοπτική ή 

συγκεντρωτική μορφή, υπό τον όρο να μην 

προκύπτει η ταυτότητα της συγκεκριμένης 

επιχείρησης επενδύσεων ή συγκεκριμένων 

προσώπων, με την επιφύλαξη των 

περιπτώσεων που εμπίπτουν στο ποινικό 

δίκαιο. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 

ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες 

για τους σκοπούς της παραγράφου 2, να 

ορίζουν ρητά τον τρόπο χειρισμού των εν 

λόγω πληροφοριών και να περιορίζουν 

ρητά οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση 
των εν λόγω πληροφοριών. 

4. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 

ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες 

για τους σκοπούς της παραγράφου 2 και να 

ορίζουν ρητά τον τρόπο χειρισμού των εν 

λόγω πληροφοριών. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 

πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια 

σύμφωνα με την οδηγία 2006/43/ΕΚ40 και 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 

πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια 

σύμφωνα με την οδηγία 2006/43/ΕΚ40 και 
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το οποίο ασκεί σε επιχείρηση επενδύσεων 

τα καθήκοντα που περιγράφονται στο 

άρθρο 73 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ41 ή στο 

άρθρο 34 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ ή κάθε 

άλλο νόμιμο καθήκον, υποχρεούται να 

γνωστοποιεί ταχέως στις αρμόδιες αρχές 

κάθε γεγονός ή απόφαση που αφορά την εν 

λόγω επιχείρηση επενδύσεων ή αφορά 

επιχείρηση που έχει στενούς δεσμούς με 

την εν λόγω επιχείρηση επενδύσεων και το 

οποίο/η οποία: 

το οποίο ασκεί σε επιχείρηση επενδύσεων 

τα καθήκοντα που περιγράφονται στο 

άρθρο 73 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ41 ή στο 

άρθρο 34 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ ή κάθε 

άλλο νόμιμο καθήκον, υποχρεούται να 

γνωστοποιεί το ταχύτερο δυνατό στις 

αρμόδιες αρχές κάθε γεγονός ή απόφαση 

που αφορά την εν λόγω επιχείρηση 

επενδύσεων ή αφορά επιχείρηση που έχει 

στενούς δεσμούς με την εν λόγω 

επιχείρηση επενδύσεων και το οποίο/η 

οποία: 

__________________ __________________ 

40 Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς 

ελέγχους των ετήσιων και των 

ενοποιημένων λογαριασμών, για την 

τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ 

και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για 

την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, 

σ. 87). 

40 Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς 

ελέγχους των ετήσιων και των 

ενοποιημένων λογαριασμών, για την 

τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ 

και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για 

την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, 

σ. 87). 

41 Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό 

των νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων σχετικά με 

ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 

επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 

(ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32). 

41 Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό 

των νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων σχετικά με 

ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 

επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 

(ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32). 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) σε περίπτωση νομικού προσώπου, 

διοικητικά χρηματικά πρόστιμα ύψους έως 

το 10 % του συνολικού καθαρού κύκλου 

εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του 

ακαθάριστου εισοδήματος που συνίσταται 

σε τόκους εισπρακτέους και εξομοιούμενα 

έσοδα, έσοδα από μετοχές και άλλους 

δ) σε περίπτωση νομικού προσώπου, 

διοικητικά χρηματικά πρόστιμα ύψους έως 

το 15% του συνολικού καθαρού κύκλου 

εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του 

ακαθάριστου εισοδήματος που συνίσταται 

σε τόκους εισπρακτέους και εξομοιούμενα 

έσοδα, έσοδα από μετοχές και άλλους 
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τίτλους μεταβλητής ή σταθερής απόδοσης 

και προμήθειες ή αμοιβές της επιχείρησης 

κατά την προηγούμενη χρήση· 

τίτλους μεταβλητής ή σταθερής απόδοσης 

και προμήθειες ή αμοιβές της επιχείρησης 

κατά την προηγούμενη χρήση· 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – στοιχείο iv 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iv) να προβαίνουν σε συνέντευξη με 

κάθε άλλο πρόσωπο που συναινεί να 

ερωτηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση 

πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο 

της έρευνας· 

iv) να προβαίνουν σε συνέντευξη με 

κάθε σχετικό πρόσωπο με σκοπό τη 

συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το 

αντικείμενο της έρευνας· 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 18 Άρθρο 18 

Δημοσιοποίηση των διοικητικών 

κυρώσεων και μέτρων 

Δημοσιοποίηση των διοικητικών 

κυρώσεων και μέτρων 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

αρμόδιες αρχές να δημοσιοποιούν στον 

επίσημο δικτυακό τους τόπο τις 

διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που 

επιβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 16, 

και κατά των οποίων δεν έχει ασκηθεί ή 

δεν μπορεί πλέον να ασκηθεί προσφυγή, 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η 

δημοσιοποίηση αυτή περιλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και τη 

φύση της παράβασης και την ταυτότητα 

του φυσικού ή νομικού προσώπου στο 

οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή κατά του 

οποίου λαμβάνεται το μέτρο. Οι 

πληροφορίες δημοσιεύονται μόνο μετά την 

ενημέρωση του εν λόγω προσώπου σχετικά 

με τις εν λόγω κυρώσεις και μέτρα, και 

στον βαθμό που η δημοσιοποίηση είναι 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

αρμόδιες αρχές να δημοσιοποιούν στον 

επίσημο δικτυακό τους τόπο τις 

διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που 

επιβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 16, 

και κατά των οποίων δεν έχει ασκηθεί ή 

δεν μπορεί πλέον να ασκηθεί προσφυγή, 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η 

δημοσιοποίηση αυτή περιλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και τη 

φύση της παράβασης και την ταυτότητα 

του φυσικού ή νομικού προσώπου στο 

οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή κατά του 

οποίου λαμβάνεται το μέτρο. Οι 

πληροφορίες δημοσιεύονται μόνο μετά την 

ενημέρωση του εν λόγω προσώπου σχετικά 

με τις εν λόγω κυρώσεις και μέτρα, και 

στον βαθμό που η δημοσιοποίηση είναι 

αναγκαία και αναλογική. Οι αρμόδιες 
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αναγκαία και αναλογική. αρχές διασφαλίζουν ότι οι ίδιες 

πληροφορίες δημοσιοποιούνται στον 

επίσημο ιστότοπο της ενδιαφερόμενης 

επιχείρησης επενδύσεων. 

2. Όταν τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη 

δημοσιοποίηση των μη τελεσίδικων 

διοικητικών κυρώσεων ή μέτρων που 

επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 16, οι 

αρμόδιες αρχές δημοσιοποιούν επίσης, 

στον επίσημο δικτυακό τους τόπο, 

πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 

των προσφυγών και σχετικά με την έκβασή 

τους. 

2. Όταν τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη 

δημοσιοποίηση των μη τελεσίδικων 

διοικητικών κυρώσεων ή μέτρων που 

επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 16, οι 

αρμόδιες αρχές δημοσιοποιούν επίσης, 

στον επίσημο δικτυακό τους τόπο, 

πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 

των προσφυγών και σχετικά με την έκβασή 

τους. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι 

οι ίδιες πληροφορίες δημοσιοποιούνται 

στον επίσημο ιστότοπο της 

ενδιαφερόμενης επιχείρησης επενδύσεων. 

3. Οι αρμόδιες αρχές δημοσιοποιούν 

τις διοικητικές κυρώσεις ή τα μέτρα που 

επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 16 

ανωνύμως, σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

3. Οι αρμόδιες αρχές δημοσιοποιούν 

τις διοικητικές κυρώσεις ή τα μέτρα που 

επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 16 

ανωνύμως, σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) η κύρωση επιβάλλεται σε φυσικό 

πρόσωπο και η δημοσιοποίηση των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εν 

λόγω προσώπου θεωρείται δυσανάλογη· 

α) η κύρωση επιβάλλεται σε φυσικό 

πρόσωπο και η δημοσιοποίηση των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εν 

λόγω προσώπου θεωρείται δυσανάλογη· 

β) η δημοσιοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο 

διεξαγόμενη ποινική έρευνα ή τη 

σταθερότητα των χρηματοοικονομικών 

αγορών· 

β) η δημοσιοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο 

διεξαγόμενη ποινική έρευνα ή τη 

σταθερότητα των χρηματοοικονομικών 

αγορών· 

γ) η δημοσιοποίηση θα προξενούσε 

δυσανάλογη ζημία στις ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις επενδύσεων ή τα 

ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα. 

γ) η δημοσιοποίηση θα προξενούσε 

δυσανάλογη ζημία στις ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις επενδύσεων ή τα 

ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα. 

4.  Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν 

ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται 

δυνάμει του παρόντος άρθρου παραμένουν 

στον επίσημο δικτυακό τόπο τους για 

τουλάχιστον πέντε έτη. Τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να 

διατηρούνται στον επίσημο δικτυακό τόπο 

της αρμόδιας αρχής, μόνον εφόσον 

επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους 

κανόνες περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

4.  Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν 

ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται 

δυνάμει του παρόντος άρθρου παραμένουν 

στον επίσημο δικτυακό τόπο τους για 

τουλάχιστον πέντε έτη. Τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να 

διατηρούνται στον επίσημο δικτυακό τόπο 

της αρμόδιας αρχής, μόνον εφόσον 

επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους 

κανόνες περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 
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Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ΕΑΤ 

σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις και τα 

μέτρα που επιβάλλονται σύμφωνα με το 

άρθρο 16, καθώς και σχετικά με κάθε 

προσφυγή κατά των εν λόγω κυρώσεων 

και μέτρων και την έκβασή της. Η ΕΑΤ 

τηρεί κεντρική βάση δεδομένων με τις 

διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που της 

γνωστοποιούνται, με αποκλειστικό σκοπό 

την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών. Αυτή η βάση δεδομένων 

είναι προσιτή μόνο στις αρμόδιες αρχές και 

ενημερώνεται τακτικά. 

Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ΕΑΤ 

σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις και τα 

μέτρα που επιβάλλονται σύμφωνα με το 

άρθρο 16, καθώς και σχετικά με κάθε 

προσφυγή κατά των εν λόγω κυρώσεων 

και μέτρων και την έκβασή της. Η ΕΑΤ 

τηρεί κεντρική βάση δεδομένων με τις 

διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που της 

γνωστοποιούνται, με αποκλειστικό σκοπό 

την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών. Αυτή η βάση δεδομένων 

είναι προσιτή στις αρμόδιες αρχές και 

στην ΕΑΚΑΑ και ενημερώνεται τακτικά, 

τουλάχιστον ανά τρίμηνο. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις επενδύσεων που υπόκεινται 

στο παρόν τμήμα εφαρμόζουν τις 

απαιτήσεις του παρόντος τμήματος στις 

θυγατρικές τους οι οποίες είναι 

χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 4 σημείο 13) του 

[κανονισμού (ΕΕ) ---/----[IFR], 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι 

εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες, εκτός εάν 

η μητρική επιχείρηση εγκατεστημένη στην 

Ένωση μπορεί να αποδείξει στις αρμόδιες 

αρχές ότι η εφαρμογή του παρόντος 

τμήματος είναι παράνομη, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία της τρίτης χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένες οι εν λόγω θυγατρικές. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις επενδύσεων που υπόκεινται 

στο παρόν τμήμα εφαρμόζουν τις 

απαιτήσεις του παρόντος τμήματος στις 

θυγατρικές τους οι οποίες είναι 

χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 4 σημείο 13) του 

[κανονισμού (ΕΕ) ---/----[IFR], 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι 

εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες, εκτός εάν 

η μητρική επιχείρηση εγκατεστημένη στην 

Ένωση αποδείξει στις αρμόδιες αρχές ότι η 

εφαρμογή του παρόντος τμήματος είναι 

παράνομη, σύμφωνα με τη νομοθεσία της 

τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένες οι 

εν λόγω θυγατρικές. 

 

Τροπολογία  33 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις επενδύσεων εφαρμόζουν τις 

αρχές της παραγράφου 1 κατά τρόπο 

κατάλληλο προς το μέγεθος και την 

εσωτερική οργάνωσή τους, καθώς και τη 

φύση, το πεδίο και την πολυπλοκότητα των 

δραστηριοτήτων τους. 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις επενδύσεων εφαρμόζουν τις 

αρχές της παραγράφου 1 κατά τρόπο 

ανάλογο και κατάλληλο προς το μέγεθος, 

την εσωτερική οργάνωσή τους, καθώς και 

τη φύση, το πεδίο και την πολυπλοκότητα 

των δραστηριοτήτων τους. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν μια 

επιχείρηση επενδύσεων επωφελείται από 

έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική 

στήριξη, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 σημείο 28) της οδηγίας 

2014/59/ΕΕ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες 

απαιτήσεις: 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν μια 

επιχείρηση επενδύσεων επωφελείται από 

έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική 

στήριξη, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 σημείο 28 της οδηγίας 

2014/59/ΕΕ, δεν καταβάλλει μεταβλητές 

αποδοχές. 

α) όταν οι μεταβλητές αποδοχές δεν 

συμβιβάζονται με τη διατήρηση υγιούς 

κεφαλαιακής βάσης στην επιχείρηση 

επενδύσεων και την έγκαιρη έξοδό της 

από την έκτακτη δημόσια 

χρηματοπιστωτική στήριξη, οι 

μεταβλητές αποδοχές όλου του 

προσωπικού περιορίζονται σε μέρος των 

καθαρών εσόδων· 

 

β) οι επιχειρήσεις επενδύσεων θέτουν 

όρια στις αποδοχές των μελών του 

διοικητικού οργάνου της επιχείρησης 

επενδύσεων· 

 

γ) η επιχείρηση επενδύσεων 

καταβάλλει μεταβλητές αποδοχές στα 

μέλη του διοικητικού οργάνου της 

επιχείρησης επενδύσεων, μόνον εφόσον οι 

εν λόγω αποδοχές έχουν εγκριθεί από την 

αρμόδια αρχή. 
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Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην περίπτωση που οι μεταβλητές 

αποδοχές συνδέονται με τις επιδόσεις, το 

συνολικό ποσό των μεταβλητών αποδοχών 

βασίζεται σε έναν συνδυασμό εκτίμησης 

των επιδόσεων του ατόμου, της σχετικής 

επιχειρηματικής μονάδας και των 

συνολικών αποτελεσμάτων της 

επιχείρησης επενδύσεων· 

α) στην περίπτωση που οι μεταβλητές 

αποδοχές συνδέονται με τις επιδόσεις, το 

συνολικό ποσό των μεταβλητών αποδοχών 

βασίζεται σε έναν συνδυασμό εκτίμησης 

των επιδόσεων του ατόμου, ανεξαρτήτως 

φύλου , της σχετικής επιχειρηματικής 

μονάδας και των συνολικών 

αποτελεσμάτων της επιχείρησης 

επενδύσεων· 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) τουλάχιστον 50 % των μεταβλητών 

αποδοχών αποτελείται από οποιοδήποτε 

από τα ακόλουθα μέσα: 

ι) τουλάχιστον 60% των μεταβλητών 

αποδοχών αποτελείται από οποιοδήποτε 

από τα ακόλουθα μέσα: 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ι α) κατά παρέκκλιση από το στοιχείο 

ι), σε περίπτωση που μια επιχείρηση 

επενδύσεων δεν εκδίδει κανένα από τα 

μέσα αυτά, οι εθνικές αρμόδιες αρχές 

μπορούν να εγκρίνουν τη χρήση 

εναλλακτικών ρυθμίσεων που 

εκπληρώνουν τους ίδιους στόχους· 

 

Τροπολογία  38 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ια) τουλάχιστον 40 % των μεταβλητών 

αποδοχών αναβάλλεται για περίοδο τριών 

έως πέντε ετών, κατά περίπτωση, ανάλογα 

με τον οικονομικό κύκλο της επιχείρησης 

επενδύσεων, τη φύση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, τους κινδύνους της και 

τις δραστηριότητες του εν λόγω 

προσώπου, εκτός από την περίπτωση 

μεταβλητών αποδοχών ιδιαίτερα υψηλού 

ποσού, όπου το ποσοστό των μεταβλητών 

αποδοχών που αναβάλλεται ανέρχεται 

τουλάχιστον σε 60 %· 

ια) τουλάχιστον 50% των μεταβλητών 

αποδοχών αναβάλλεται για περίοδο τριών 

έως πέντε ετών, κατά περίπτωση, ανάλογα 

με τον οικονομικό κύκλο της επιχείρησης 

επενδύσεων, τη φύση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, τους κινδύνους της και 

τις δραστηριότητες του εν λόγω 

προσώπου, εκτός από την περίπτωση 

μεταβλητών αποδοχών ιδιαίτερα υψηλού 

ποσού, όπου το ποσοστό των μεταβλητών 

αποδοχών που αναβάλλεται ανέρχεται 

τουλάχιστον σε 70%· 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιβ) ποσοστό έως και 100 % των 

μεταβλητών αποδοχών συρρικνώνεται, σε 

περίπτωση υποτονικών ή αρνητικών 

χρηματοοικονομικών επιδόσεων της 

επιχείρησης επενδύσεων, μεταξύ άλλων 

μέσω ρυθμίσεων malus ή ρυθμίσεων περί 

επιστροφής αμοιβών, που υπόκεινται σε 

κριτήρια τα οποία καθορίζονται από τις 

επιχειρήσεις επενδύσεων και καλύπτουν 

ειδικότερα καταστάσεις όπου το εν λόγω 

πρόσωπο: 

ιβ) ποσοστό 100 % των μεταβλητών 

αποδοχών συρρικνώνεται, σε περίπτωση 

υποτονικών ή αρνητικών 

χρηματοοικονομικών επιδόσεων της 

επιχείρησης επενδύσεων, μεταξύ άλλων 

μέσω ρυθμίσεων malus ή ρυθμίσεων περί 

επιστροφής αμοιβών, που υπόκεινται σε 

κριτήρια τα οποία καθορίζονται από τις 

επιχειρήσεις επενδύσεων και καλύπτουν 

ειδικότερα καταστάσεις όπου το εν λόγω 

πρόσωπο: 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) επιχειρήσεις επενδύσεων, των 

οποίων η αξία των στοιχείων ενεργητικού 

είναι κατά μέσο όρο ίση ή μικρότερη από 

α) επιχειρήσεις επενδύσεων, των 

οποίων η αξία των στοιχείων ενεργητικού 

είναι κατά μέσο όρο ίση ή μικρότερη από 
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100 εκατομμύρια EUR, κατά τη διάρκεια 

της τετραετούς περιόδου που προηγείται 

άμεσα του δεδομένου οικονομικού έτους· 

50 εκατομμύρια EUR, κατά τη διάρκεια 

της τετραετούς περιόδου που προηγείται 

άμεσα του δεδομένου οικονομικού έτους· 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

αρμόδιες αρχές διαθέτουν τις αναγκαίες 

εξουσίες για να εξασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις επενδύσεων που 

προσδιορίζονται ως σημαντικές, 

σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 4, 

προβαίνουν στη σύσταση επιτροπής 

αποδοχών. Η εν λόγω επιτροπή αποδοχών 

εκφέρει αρμοδίως και ανεξαρτήτως γνώμη 

για τις πολιτικές και τις πρακτικές 

αποδοχών, καθώς και για τα κίνητρα που 

δημιουργούνται για τη διαχείριση του 

κινδύνου, του κεφαλαίου και της 

ρευστότητας. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

αρμόδιες αρχές διαθέτουν τις αναγκαίες 

εξουσίες για να εξασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις επενδύσεων που δεν 

συμμορφώνονται με τα κριτήρια του 

άρθρου 30 παράγραφος 4 εδάφιο 1 

στοιχείο α), προβαίνουν στη σύσταση 

επιτροπής αποδοχών. Η εν λόγω επιτροπή 

αποδοχών εκφέρει αρμοδίως και 

ανεξαρτήτως γνώμη για τις πολιτικές και 

τις πρακτικές αποδοχών, καθώς και για τα 

κίνητρα που δημιουργούνται για τη 

διαχείριση του κινδύνου, του κεφαλαίου 

και της ρευστότητας. Στο πλαίσιο ενός 

ομίλου, η επιτροπή αποδοχών μπορεί 

επίσης να είναι επιτροπή αποδοχών για το 

σύνολο του ομίλου. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αποσκοπεί στην απλούστευση του πλαισίου: εάν η τροπολογία γίνει δεκτή, 

υπάρχει μόνο μία πιθανή υποδιαίρεση της κατηγορίας 2 (όριο ισολογισμού EUR 100 

εκατομμύρια). Επιπλέον, θα πρέπει να περιορίσει τη διακριτική ευχέρεια των εθνικών αρχών 

και, ως εκ τούτου, να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού και ασφάλεια δικαίου. 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

αρμόδιες αρχές διαθέτουν τις αναγκαίες 

εξουσίες για να εξασφαλίζουν ότι η 

επιτροπή αποδοχών είναι υπεύθυνη για την 

προετοιμασία των αποφάσεων σχετικά με 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

αρμόδιες αρχές διαθέτουν τις αναγκαίες 

εξουσίες για να εξασφαλίζουν ότι η 

επιτροπή αποδοχών είναι υπεύθυνη για την 

προετοιμασία των αποφάσεων σχετικά με 
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τις αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των 

αποφάσεων που έχουν επιπτώσεις στους 

κινδύνους και τη διαχείριση των κινδύνων 

της συγκεκριμένης επιχείρησης 

επενδύσεων, και οι οποίες λαμβάνονται 

από το διοικητικό όργανο. Ο Πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής αποδοχών είναι 

μέλη του διοικητικού οργάνου που δεν 

ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα στη 

συγκεκριμένη επιχείρηση επενδύσεων. Εάν 

η εθνική νομοθεσία προβλέπει 

εκπροσώπηση των εργαζομένων στο 

διοικητικό όργανο, στην επιτροπή 

αποδοχών συμπεριλαμβάνεται ένας ή 

περισσότεροι εκπρόσωποι των 

εργαζομένων. 

τις αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των 

αποφάσεων που έχουν επιπτώσεις στους 

κινδύνους και τη διαχείριση των κινδύνων 

της συγκεκριμένης επιχείρησης 

επενδύσεων, και οι οποίες λαμβάνονται 

από το διοικητικό όργανο. Ο Πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής αποδοχών είναι 

μέλη του διοικητικού οργάνου που δεν 

ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα στη 

συγκεκριμένη επιχείρηση επενδύσεων. Εάν 

η εθνική νομοθεσία προβλέπει 

εκπροσώπηση των εργαζομένων στο 

διοικητικό όργανο, στην επιτροπή 

αποδοχών συμπεριλαμβάνεται ένας ή 

περισσότεροι εκπρόσωποι των 

εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 

επιδιώκουν ισορροπία μεταξύ των φύλων 

στην επιτροπή αποδοχών τους. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

αρμόδιες αρχές συγκεντρώνουν τις 

πληροφορίες που κοινοποιούνται σύμφωνα 

με το άρθρο 51 στοιχεία γ), δ) και στ) του 

[κανονισμού (ΕΕ) ---/----[IFR] και 

χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για 

τη συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων και 

των πρακτικών ως προς τις αποδοχές. Οι 

αρμόδιες αρχές παρέχουν αυτές τις 

πληροφορίες στην ΕΑΤ. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

αρμόδιες αρχές συγκεντρώνουν τις 

πληροφορίες που κοινοποιούνται σύμφωνα 

με το άρθρο 51 στοιχεία α), β), βα), γ), δ) 

και στ) του [κανονισμού (ΕΕ) ---/----[IFR] 

και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές 

για τη συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων 

και των πρακτικών ως προς τις αποδοχές. 

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν αυτές τις 

πληροφορίες στην ΕΑΤ και στην ΕΑΚΑΑ· 

η ΕΑΤ δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά 

με τις εν λόγω τάσεις και πρακτικές. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 32 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ΕΑΤ, σε διαβούλευση με την 3. Η ΕΑΤ, σε διαβούλευση με την 
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ΕΑΚΑΑ, εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές 

σχετικά με την εφαρμογή ορθών πολιτικών 

για τις αποδοχές. Οι εν λόγω 

κατευθυντήριες γραμμές λαμβάνουν 

υπόψη τουλάχιστον τις απαιτήσεις που 

προβλέπονται στα άρθρα 28 έως 31 και τις 

αρχές περί ορθών πολιτικών αποδοχών που 

ορίζονται στη σύσταση 2009/384/ΕΚ43 της 

Επιτροπής. 

ΕΑΚΑΑ, εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές 

σχετικά με την εφαρμογή ορθών και 

ουδέτερων ως προς το φύλο πολιτικών για 

τις αποδοχές. Οι εν λόγω κατευθυντήριες 

γραμμές λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον 

τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα 

άρθρα 28 έως 31 και τις αρχές περί ορθών 

πολιτικών αποδοχών που ορίζονται στη 

σύσταση 2009/384/ΕΚ43 της Επιτροπής. 

_________________ _________________ 

43 Σύσταση 2009/384/ΕΚ της Επιτροπής, 

της 30ής Απριλίου 2009, σχετικά με τις 

πολιτικές αποδοχών στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ΕΕ L 120 

της 15.5.2009, σ. 22). 

43 Σύσταση 2009/384/ΕΚ της Επιτροπής, 

της 30ής Απριλίου 2009, σχετικά με τις 

πολιτικές αποδοχών στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ΕΕ L 120 

της 15.5.2009, σ. 22). 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 32 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις επενδύσεων παρέχουν στις 

αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος, 

πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των 

φυσικών προσώπων ανά επιχείρηση 

επενδύσεων με αποδοχές ύψους 

1 εκατομμυρίου EUR ή περισσότερο ανά 

οικονομικό έτος, σε επίπεδο αμοιβών 

1 εκατομμυρίου EUR, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 

σχετικά με τις αρμοδιότητες των θέσεων 

απασχόλησης αυτών, τον σχετικό 

επιχειρηματικό τομέα και τα βασικά 

στοιχεία μισθού, πρόσθετων αμοιβών, 

μακροπρόθεσμων επιβραβεύσεων και 

συνταξιοδοτικών εισφορών. Οι αρμόδιες 

αρχές διαβιβάζουν αυτές τις πληροφορίες 

στην ΕΑΤ, η οποία τις δημοσιεύει 

συνολικά, βάσει κράτους μέλους 

καταγωγής, σε κοινό μορφότυπο 

διαβίβασης στοιχείων. Η ΕΑΤ, σε 

διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, μπορεί να 

καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για να 

διευκολύνει την εφαρμογή της παρούσας 

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις επενδύσεων παρέχουν στις 

αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος, 

πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των 

φυσικών προσώπων ανά επιχείρηση 

επενδύσεων με αποδοχές ύψους 500 000 

EUR ή περισσότερο ανά οικονομικό έτος, 

σε επίπεδο αμοιβών 500 000 EUR, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 

σχετικά με τις αρμοδιότητες των θέσεων 

απασχόλησης αυτών, τον σχετικό 

επιχειρηματικό τομέα και τον μισθό, τις 

πρόσθετες αμοιβές, τις μακροπρόθεσμες 

επιβραβεύσεις και συνταξιοδοτικές 

εισφορές. Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν 

αυτές τις πληροφορίες στην ΕΑΤ, η οποία 

τις δημοσιεύει αναλυτικά, βάσει κράτους 

μέλους καταγωγής/υποδοχής, σε κοινό 

μορφότυπο διαβίβασης στοιχείων. Η ΕΑΤ, 

σε διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, 

καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για να 

διευκολύνει την εφαρμογή της παρούσας 

παραγράφου και να διασφαλίζει τη 

συνέπεια των πληροφοριών που 
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παραγράφου και να διασφαλίζει τη 

συνέπεια των πληροφοριών που 

συγκεντρώνονται. 

συγκεντρώνονται. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) τη συνεκτίμηση των κινδύνων που 

σχετίζονται με περιβαλλοντικές, 

κοινωνικές και διακυβερνητικές 

παραμέτρους (κριτήρια ESG) στις 

ρυθμίσεις περιορισμού των κινδύνων των 

επιχειρήσεων επενδύσεων. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) να απαιτούν από τις επιχειρήσεις 

επενδύσεων τον περιορισμό των 

μεταβλητών αποδοχών ως ποσοστού του 

συνόλου των καθαρών εσόδων, όταν το 

ύψος των αποδοχών αυτών δεν συνάδει με 

τη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης· 

ζ) να απαιτούν από τις επιχειρήσεις 

επενδύσεων την αναστολή των 

μεταβλητών αποδοχών, όταν το ύψος των 

αποδοχών αυτών δεν συνάδει με τη 

διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης· 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιβ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιβ α) να απαιτούν από τις επιχειρήσεις 

επενδύσεων να μειώνουν τους κινδύνους 

που προκύπτουν για την ασφάλεια του 

δικτύου και των συστημάτων 

πληροφοριών τους, ώστε να 

εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, η 

ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των 
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διαδικασιών και των δεδομένων. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η επιχείρηση επενδύσεων είναι 

εκτεθειμένη σε κινδύνους ή στοιχεία 

κινδύνων που δεν καλύπτονται ή δεν 

καλύπτονται επαρκώς από την κεφαλαιακή 

απαίτηση που καθορίζεται στο τρίτο μέρος 

του [κανονισμού (ΕΕ) ---/----[IFR]· 

α) η επιχείρηση επενδύσεων είναι 

εκτεθειμένη σε κινδύνους ή στοιχεία 

κινδύνων που δεν καλύπτονται ή δεν 

καλύπτονται επαρκώς από την κεφαλαιακή 

απαίτηση που καθορίζεται στο τρίτο μέρος 

του [κανονισμού (ΕΕ) ---/----[IFR], 

λαμβανομένων ιδίως υπόψη των 

κινδύνων που σχετίζονται με 

περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 

διακυβερνητικές παραμέτρους (κριτήρια 

ESG)· 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν προκύπτει κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των 

καταστάσεων που περιγράφονται στο 

άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1093/2010 ή των αρνητικών 

εξελίξεων σε χρηματοοικονομικές αγορές, 

η οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη 

ρευστότητα της αγοράς και τη 

σταθερότητα του χρηματοοικονομικού 

συστήματος σε οποιοδήποτε από τα κράτη 

μέλη όπου οντότητες του ομίλου 

επιχειρήσεων επενδύσεων έχουν λάβει 

άδεια λειτουργίας, η αρχή εποπτείας του 

ομίλου, που προσδιορίζεται βάσει του 

άρθρου 42, ειδοποιεί, σύμφωνα με το 

κεφάλαιο 1 τμήμα 2 του παρόντος τίτλου, 

το συντομότερο δυνατό, την ΕΑΤ, το 

ΕΣΣΚ και οποιαδήποτε σχετική αρμόδια 

αρχή και διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες 

Όταν προκύπτει κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των 

καταστάσεων που περιγράφονται στο 

άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1093/2010 ή των αρνητικών 

εξελίξεων σε χρηματοοικονομικές αγορές, 

η οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη 

ρευστότητα της αγοράς και τη 

σταθερότητα ή την ασφάλεια του 

χρηματοοικονομικού συστήματος σε 

οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη όπου 

οντότητες του ομίλου επιχειρήσεων 

επενδύσεων έχουν λάβει άδεια 

λειτουργίας, η αρχή εποπτείας του ομίλου, 

που προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 42, 

ειδοποιεί, σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 

τμήμα 2 του παρόντος τίτλου, το 

συντομότερο δυνατό, την ΕΑΤ, το ΕΣΣΚ 

και οποιαδήποτε σχετική αρμόδια αρχή και 
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που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση 

των εργασιών τους. 

διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για την εκτέλεση των 

εργασιών τους. 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 54 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 54 Άρθρο 54 

Άσκηση της εξουσιοδότησης Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 

παράγραφος 2, στο άρθρο 27 

παράγραφος 3 και στο άρθρο 33 

παράγραφος 6 εξουσία έκδοσης 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 

στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό 

διάστημα, από [ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 

παράγραφος 2, στο άρθρο 8 παράγραφος 

4, στο άρθρο 27 παράγραφος 3 και στο 

άρθρο 33 παράγραφος 6 εξουσία έκδοσης 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 

στην Επιτροπή για διάστημα πέντε ετών 

από [ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας]. 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 

στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 27 

παράγραφος 3 και στο άρθρο 33 

παράγραφος 6 μπορεί να ανακληθεί ανά 

πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 

ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της 

εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην 

εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 

επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 

που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 

των τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

που ισχύουν ήδη. 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 

στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 8 

παράγραφος 4, στο άρθρο 27 

παράγραφος 3 και στο άρθρο 33 

παράγραφος 6 μπορεί να ανακληθεί ανά 

πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 

ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της 

εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην 

εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 

επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 

που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 

των τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

που ισχύουν ήδη. 

4. Πριν από την έκδοση κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με 

εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 

μέλη, σύμφωνα με τις αρχές της 

Διοργανικής Συμφωνίας, της 13ης 

4. Πριν από την έκδοση κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με 

εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 

μέλη, σύμφωνα με τις αρχές της 

Διοργανικής Συμφωνίας, της 13ης 
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Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου.  

Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου. 

5. Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ' 

εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 

ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο. 

5. Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ' 

εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 

ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο. 

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 

παράγραφος 2, του άρθρου 27 

παράγραφος 3 και του άρθρου 33 

παράγραφος 6 τίθεται σε ισχύ μόνον 

εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο εντός [δύο μηνών] από την 

ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 

δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά 

[δύο μήνες], κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου. 

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 

παράγραφος 2, του άρθρου 8 παράγραφος 

4, του άρθρου 27 παράγραφος 3 και του 

άρθρου 33 παράγραφος 6 τίθεται σε ισχύ 

μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 

αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ή το Συμβούλιο εντός [δύο μηνών] από την 

ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 

δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά 

[δύο μήνες], κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 58 α (νέο) 

Οδηγία 2014/59/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 58α 

 Τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 

 Η οδηγία 2014/59/ΕΕ τροποποιείται ως 

εξής: 

 Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το σημείο 3) 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο:  

 «3) «επιχείρηση επενδύσεων»: επιχείρηση 

επενδύσεων που ανταποκρίνεται στον 

ορισμό του άρθρου 4 παράγραφος 1 

σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
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575/2013, και η οποία υπόκειται στην 

απαίτηση αρχικού κεφαλαίου που 

καθορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 

της [οδηγίας (ΕΕ) ---/---- [IFD]]·».  

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία για να αλλάξει η αναφορά που χρησιμοποιείται στην οδηγία 

BRRD (ανάκαμψη και εξυγίανση) για τον ορισμό του πεδίου εφαρμογής των επιχειρήσεων 

επενδύσεων που υπόκεινται στην οδηγία, διότι η αναφορά στην οδηγία CRD (κεφαλαιακές 

απαιτήσεις) που χρησιμοποιείται επί του παρόντος θα διαγραφεί από την οδηγία IFD. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 60 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Έως [5 έτη μετά την ημερομηνία 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας] και 

στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και τις 

επιπτώσεις της. 
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