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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι ανοικτές πωλήσεις κινητών αξιών αποτελούν µια πρακτική κατά την οποία ένα 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο πωλεί µια κινητή αξία που δεν κατέχει µε σκοπό την 
εξαγορά µιας ίδιας κινητής αξίας σε µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα. Πρόκειται για 
µια καθιερωµένη και κοινή πρακτική στις περισσότερες χρηµατοπιστωτικές αγορές. 
Συνήθως, οι ανοικτές πωλήσεις αφορούν µετοχές, ωστόσο µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν σε συνδυασµό και µε άλλους τύπους χρηµατοπιστωτικών µέσων. 

Οι ανοικτές πωλήσεις µπορούν να χωριστούν σε δύο τύπους: καλυµµένες ανοικτές 
πωλήσεις, στις οποίες ο πωλητής έχει δανειστεί την κινητή αξία ή έχει προβεί σε 
ενέργειες που διασφαλίζουν τον δανεισµό της πριν από την ανοικτή πώληση και 
ακάλυπτες ή «γυµνές» ανοικτές πωλήσεις, στις οποίες κατά τη στιγµή της ανοικτής 
πώλησης ο πωλητής δεν έχει δανειστεί τις κινητές αξίες ή δεν έχει διασφαλίσει τη 
δυνατότητα δανεισµού τους. 

Ανοικτές πωλήσεις πραγµατοποιούνται από ευρύ φάσµα παραγόντων της αγοράς και 
χρησιµοποιούνται για διάφορους σκοπούς, όπως αντιστάθµιση κινδύνου, 
κερδοσκοπία, καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας και 
ειδική διαπραγµάτευση. 

Κατά την κορύφωση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης τον Σεπτέµβριο του 2008, οι 
αρµόδιες αρχές σε αρκετά κράτη µέλη της ΕΕ και στις ΗΠΑ έλαβαν έκτακτα µέτρα 
για τον περιορισµό ή την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων σε ορισµένες ή σε 
όλες τις κινητές αξίες. Ενήργησαν λόγω της ανησυχίας ότι σε µια περίοδο 
σηµαντικής χρηµατοπιστωτικής αστάθειας, οι ανοικτές πωλήσεις θα µπορούσαν να 
επιδεινώσουν την καθοδική πορεία των τιµών των µετοχών, κυρίως στα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, κατά τρόπο ο οποίος θα µπορούσε τελικά να απειλήσει 
τη βιωσιµότητά τους και να δηµιουργήσει συστηµικούς κινδύνους. Τα µέτρα που 
έλαβαν τα κράτη µέλη ήταν διαφορετικά, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει 
ειδικό νοµοθετικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση ζητηµάτων που προκύπτουν από τις 
ανοικτές πωλήσεις.  

Νωρίτερα το τρέχον έτος, εκφράστηκαν ανησυχίες από ορισµένα κράτη µέλη 
σχετικά µε τον πιθανό ρόλο που διαδραµάτισαν οι συναλλαγές παραγώγων, κυρίως 
οι συµβάσεις αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου, στις τιµές για τα ελληνικά 
κρατικά οµόλογα. Πολλά κράτη µέλη (κυρίως η Γερµανία και η Ελλάδα) θέσπισαν 
πρόσφατα προσωρινούς ή µόνιµους περιορισµούς σε εθνικό επίπεδο σχετικά µε τις 
ανοικτές πωλήσεις µετοχών ή/και τις συµβάσεις αντιστάθµισης πιστωτικού 
κινδύνου. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µελετά επίσης ζητήµατα που αφορούν τις ανοικτές 
πωλήσεις στο πλαίσιο της εξέτασης της προτεινόµενης οδηγίας για τους διαχειριστές 
οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων (συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβαίων 
κεφαλαίων αντιστάθµισης κινδύνου).  

Η τρέχουσα κατακερµατισµένη προσέγγιση για τις ανοικτές πωλήσεις και τις 
συµβάσεις αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου περιορίζει την αποτελεσµατικότητα 
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της εποπτείας και των επιβληθέντων µέτρων και οδηγεί σε καταχρηστική επιλογή 
του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας. Επίσης, µπορεί να προκαλέσει σύγχυση 
στις αγορές, έξοδα και δυσκολίες για τους παράγοντες της αγοράς. 

Οι περισσότερες µελέτες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι ανοικτές πωλήσεις 
συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότητα των αγορών. Αυξάνουν τη ρευστότητα της 
αγοράς (καθώς ο πωλητής σε µια ανοικτή πώληση πωλεί κινητές αξίες και, στη 
συνέχεια, αγοράζει τις ίδιες ακριβώς κινητές αξίες προκειµένου να καλύψει την 
ανοικτή πώληση). Επίσης, η παροχή στους επενδυτές της δυνατότητας να προβούν 
σε ενέργειες όταν πιστεύουν ότι µια κινητή αξία είναι υπερτιµηµένη, οδηγεί σε πιο 
αποτελεσµατική τιµολόγηση των κινητών αξιών, συµβάλλει στο µετριασµό των 
υπέρµετρα διογκωµένων τιµών και µπορεί να αποτελέσει έναν πρώιµο δείκτη για 
υποκείµενα προβλήµατα που αφορούν έναν εκδότη. Επίσης, αποτελούν ένα 
σηµαντικό εργαλείο που χρησιµοποιείται για δραστηριότητες αντιστάθµισης 
κινδύνου, καθώς και άλλες δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων και ειδικής 
διαπραγµάτευσης. 

Ωστόσο, οι ανοικτές πωλήσεις σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να θεωρηθεί ότι 
οδηγούν σε αρκετούς πιθανούς κινδύνους. Για παράδειγµα, σε ακραίες συνθήκες της 
αγοράς, υπάρχει ο κίνδυνος οι ανοικτές πωλήσεις να οδηγήσουν σε υπερβολική 
καθοδική πορεία των τιµών και, συνεπώς, σε διατάραξη της αγοράς και πιθανούς 
συστηµικούς κινδύνους. Επιπλέον, αν υπάρχει ανεπαρκής διαφάνεια σχετικά µε τις 
αρνητικές θέσεις, οι ρυθµιστικές αρχές ενδέχεται να µην έχουν τη δυνατότητα 
παρακολούθησης των επιπτώσεων στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς ή της 
χρήσης σε συνδυασµό µε καταχρηστικές στρατηγικές. Επιπλέον, η έλλειψη 
διαφάνειας µπορεί να οδηγήσει σε ασυµµετρίες πληροφόρησης, εάν άλλοι 
παράγοντες της αγοράς δεν είναι επαρκώς ενηµερωµένοι για τον βαθµό στον οποίο 
οι ανοικτές πωλήσεις επηρεάζουν τις τιµές. Στην περίπτωση των ακάλυπτων 
ανοικτών πωλήσεων, ενδέχεται να υπάρχει επίσης αυξηµένος κίνδυνος αποτυχίας 
των διακανονισµών και µεταβλητότητας. 

Οι ανοικτές πωλήσεις χρηµατοπιστωτικών µέσων που χρησιµοποιούνται ως µέρος 
µιας καταχρηστικής στρατηγικής, για παράδειγµα, χρήση των ανοικτών πωλήσεων 
σε συνδυασµό µε τη διάδοση ψευδών ειδήσεων µε σκοπό τη µείωση της τιµής µιας 
κινητής αξίας, απαγορεύονται ήδη βάσει της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για τις 
καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά1. Ωστόσο, οι ανοικτές πωλήσεις συχνά δεν 
είναι καταχρηστικές και επί του παρόντος δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νοµοθεσία 
σχετικά µε άλλους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από τις 
ανοικτές πωλήσεις. 

Μια σύµβαση αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου είναι ένα παράγωγο που παρέχει 
µια µορφή ασφάλισης έναντι του κινδύνου αθέτησης για ένα εταιρικό ή κρατικό 
οµόλογο. Ως αντάλλαγµα για τα ετήσια ασφάλιστρα, ο αγοραστής της σύµβασης 
αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου προστατεύεται από τον πωλητή έναντι του 
κινδύνου αθέτησης πληρωµής από την οντότητα αναφοράς (αναφέρεται στη 
σύµβαση). Σε περίπτωση αθέτησης της πληρωµής από την οντότητα αναφοράς, ο 

                                                 
1 Οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για 

τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της 
αγοράς (ΕΕ L 96, της 12.4.2003, σ.16). 
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πωλητής προστασίας αποζηµιώνει τον αγοραστή για το κόστος της αθέτησης 
πληρωµής.  

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2010 σχετικά µε τη ρύθµιση των 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών για διατηρήσιµη ανάπτυξη, η Επιτροπή δήλωσε ότι 
θα προτείνει κατάλληλα µέτρα για τις ανοικτές πωλήσεις και τις συµβάσεις 
αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου.2 Οι προτάσεις της θα βασίζονται στα ευρήµατα 
µιας εκτενούς έρευνας σχετικά µε τη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών 
και, συγκεκριµένα, των αγορών κρατικών χρεωστικών τίτλων. 

Πολλές δικαιοδοσίες (όπως οι ΗΠΑ) επικαιροποίησαν πρόσφατα τους κανόνες τους 
που ισχύουν για ανοικτές πωλήσεις µετοχών που διεξάγονται σε τόπους 
διαπραγµάτευσης. Η Επιτροπή κρίνει σκόπιµη τη θέσπιση ενός κανονισµού για την 
αντιµετώπιση των πιθανών κινδύνων που προκύπτουν από τις ανοικτές πωλήσεις. 
Πρόθεση είναι να εναρµονιστούν οι απαιτήσεις που σχετίζονται µε τις ανοικτές 
πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εναρµονιστούν οι εξουσίες που οι 
ρυθµιστικές αρχές µπορούν να χρησιµοποιήσουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου 
απειλείται σοβαρά η χρηµατοοικονοµική σταθερότητα ή η εµπιστοσύνη της αγοράς 
και να διασφαλιστεί καλύτερος συντονισµός και συνοχή µεταξύ των κρατών µελών 
σε παρόµοιες καταστάσεις.  

Ο κανονισµός πρέπει να ισχύει για όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 
δραστηριοποιούνται στις ανοικτές πωλήσεις, σε όλους τους τοµείς της αγοράς, είτε 
ελέγχονται µε άλλα µέσα ρύθµισης των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. 
τράπεζες, επιχειρήσεις επενδύσεων, αµοιβαία κεφάλαια αντιστάθµισης κινδύνου, 
κλπ.) είτε όχι. Στο µέτρο του δυνατού, οι απαιτήσεις πρέπει να ισχύουν για τα 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που πραγµατοποιούν ανοικτές πωλήσεις και όχι για 
άλλους παράγοντες της αγοράς, όπως µεσολαβητές, που εκτελούν µια συναλλαγή 
για έναν πελάτη. Σκοπός του κανονισµού είναι η αντιµετώπιση των κινδύνων που 
έχουν καθοριστεί χωρίς να εξαλείφονται αδικαιολόγητα τα οφέλη που παρέχουν οι 
ανοικτές πωλήσεις στην ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα των αγορών. 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Η πρωτοβουλία αποτελεί το αποτέλεσµα εκτενούς διαλόγου και διαβούλευσης µε 
όλους τους βασικούς ενδιαφερόµενους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των 
ρυθµιστικών αρχών κινητών αξιών και των παραγόντων της αγοράς. 

Η Επιτροπή ζήτησε από την οµάδα εµπειρογνωµόνων των ευρωπαϊκών αγορών 
κινητών αξιών (ESME), µια ανεξάρτητη συµβουλευτική οµάδα της Επιτροπής που 
αποτελείται από παράγοντες της αγοράς, να συντάξει µια έκθεση σχετικά µε τις 
ανοικτές πωλήσεις. Η έκθεση περιλαµβάνει µια σειρά συστάσεων και εγκρίθηκε από 
την ESME στις 19 Μαρτίου 2009.3 

                                                 
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2010 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, COM (2010) 
301, σ. 7. 

3 http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/esme/report_20090319_en.pdf 
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Τον Απρίλιο του 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ορισµένες γενικές 
ερωτήσεις σχετικά µε ένα πιθανό ρυθµιστικό καθεστώς για τις ανοικτές πωλήσεις 
στο πλαίσιο πρόσκλησης για υποβολή στοιχείων σχετικά µε την αναθεώρηση της 
οδηγίας για τις καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά στις 20 Απριλίου 20094. 
Υπήρξε κάποια υποστήριξη για ένα καθεστώς αυτού του τύπου, παρόλο που οι 
περισσότεροι συνεισφέροντες διατύπωσαν την άποψη ότι η οδηγία για τις 
καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά δεν ήταν ο κατάλληλος τρόπος για την 
αντιµετώπιση προβληµάτων σχετικά µε τις ανοικτές πωλήσεις, καθώς οι 
περισσότερες ανοικτές πωλήσεις δεν συνεπάγονται καταχρηστική πρακτική της 
αγοράς5. 

Ζητήθηκε η γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών 
Κινητών Αξιών (ΕΡΑΑΚΑ) κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2009 για ένα πιθανό 
πανευρωπαϊκό µοντέλο πληροφόρησης και γνωστοποίησης των καθαρών αρνητικών 
θέσεων σε µετοχές της ΕΕ. Στις 2 Μαρτίου 2010, η ΕΡΑΑΚΑ δηµοσίευσε την 
τελική της έκθεση µε την οποία συνιστά τη δηµιουργία ενός µοντέλου για ένα 
πανευρωπαϊκό καθεστώς γνωστοποίησης ανοικτών πωλήσεων για µετοχές.6 
Συνιστάται η υιοθέτηση από την Επιτροπή του εν λόγω καθεστώτος το συντοµότερο 
δυνατό. Στις 26 Μαΐου 2010, η ΕΡΑΑΚΑ δηµοσίευσε µια ακόµη έκθεση που 
περιλαµβάνει περαιτέρω τεχνικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο 
πρέπει να λειτουργεί το µοντέλο.7 

Η Επιτροπή διεξήγαγε πολλές συζητήσεις και διαβουλεύσεις µε διάφορους 
ενδιαφερόµενους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµιστικών αρχών8.  

Από τις 14 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου 2010, η Επιτροπή οργάνωσε µια δηµόσια 
διαβούλευση σχετικά µε τις επιλογές πολιτικής για µια πιθανή νοµοθετική 
πρωτοβουλία όσον αφορά τις ανοικτές πωλήσεις και τις συµβάσεις αντιστάθµισης 
πιστωτικού κινδύνου. Η Επιτροπή έλαβε περίπου 120 εισηγήσεις που 
δηµοσιεύτηκαν στον ιστότοπο της Επιτροπής9. 

Οι προτάσεις λαµβάνουν υπόψη το έργο των ESME και ΕΡΑΑΚΑ και τις 
απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια που εστάλησαν σε παράγοντες της αγοράς και 
ρυθµιστικές αρχές, καθώς και τις απαντήσεις στις σχετικές δηµόσιες διαβουλεύσεις. 

Σύµφωνα µε την πολιτική «βελτίωση της νοµοθεσίας», η Επιτροπή πραγµατοποίησε 
µια αξιολόγηση επιπτώσεων εναλλακτικών πολιτικών. Οι επιλογές πολιτικής 
σχετίζονταν µε το αντικείµενο των προτάσεων, τα προτεινόµενα καθεστώτα 

                                                 
4 Πρόσκληση υποβολής στοιχείων, Αναθεώρηση οδηγίας 2003/6/ΕΚ για τις πράξεις προσώπων που 

κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (οδηγία για την 
κατάχρηση της αγοράς). Για το κείµενο της πρόσκλησης υποβολής στοιχείων, βλ.: 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/market_abuse/call_for_evidence.pdf 
5 Η οδηγία 2003/6/ΕΚ ορίζει στο άρθρο 1 τις εµπιστευτικές πληροφορίες και τη χειραγώγηση της αγοράς 

που συνιστούν καταχρηστική πρακτική στην αγορά.  
6 ΕΡΑΑΚΑ/10-088, «Μοντέλο για ένα πανευρωπαϊκό καθεστώς γνωστοποίησης ανοικτών πωλήσεων». 
7 ΕΡΑΑΚΑ/10-453, «Τεχνικές λεπτοµέρειες του πανευρωπαϊκού καθεστώτος γνωστοποίησης ανοικτών 

πωλήσεων». 
8 Ένας κατάλογος των επίσηµων και ανεπίσηµων διαβουλεύσεων περιλαµβάνεται στην αξιολόγηση 

επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση. 
9 http://ec.europa.eu/internal_market/securities/short_selling_en.htm 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/market_abuse/call_for_evidence.pdf
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διαφάνειας, απαιτήσεις για τις ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις, εξαιρέσεις και 
εξαιρετικές εξουσίες για τον περιορισµό των ανοικτών πωλήσεων. 

Κάθε επιλογή πολιτικής αξιολογήθηκε µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: επιπτώσεις 
στους ενδιαφερόµενους φορείς, αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα.  

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

3.1. Νοµική βάση 

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ.  

3.2. Επικουρικότητα και αναλογικότητα 

Οι στόχοι της πρότασης δεν µπορούν να πληρούνται επαρκώς από τα κράτη µέλη. 

Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας (άρθρο 5.3 της ΣΛΕΕ), ανάληψη δράσης 
σε επίπεδο ΕΕ επιβάλλεται µόνο όταν τα κράτη µέλη δεν είναι σε θέση να επιτύχουν 
επαρκώς τους επιδιωκόµενους στόχους και, συνεπώς, λόγω της κλίµακας ή των 
επιπτώσεων της προτεινόµενης δράσης, οι στόχοι µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα 
από την ΕΕ. Η προηγούµενη ανάλυση καταδεικνύει ότι παρόλο που όλα τα 
προβλήµατα που περιγράφηκαν ανωτέρω έχουν σηµαντικές επιπτώσεις για κάθε 
µεµονωµένο κράτος µέλος, οι συνολικές τους επιπτώσεις µπορούν να γίνουν πλήρως 
αντιληπτές µόνο σε διασυνοριακό πλαίσιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ανοικτές 
πωλήσεις χρηµατοπιστωτικών µέσων µπορούν να πραγµατοποιηθούν οπουδήποτε 
έχει εισαχθεί προς διαπραγµάτευση το συγκεκριµένο µέσο ή εξωχρηµατιστηριακά 
και, συνεπώς, ακόµη και σε άλλες αγορές πλην της πρωτογενούς αγοράς του 
συγκεκριµένου εκδότη. Επιπλέον, πολλές αγορές είναι εκ φύσεως διασυνοριακές ή 
διεθνείς. Συνεπώς, υπάρχει πραγµατικός κίνδυνος παράκαµψης ή µη 
αποτελεσµατικότητας των εθνικών αντιδράσεων στις ανοικτές πωλήσεις και στις 
συµβάσεις αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου ελλείψει δράσης σε επίπεδο ΕΕ. 

Οι αποκλίνουσες αντιδράσεις των κρατών µελών σε ζητήµατα που αφορούν τις 
ανοικτές πωλήσεις οδηγούν στον κίνδυνο της καταχρηστικής επιλογής του 
ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας, καθώς οι επενδυτές θα µπορούσαν να 
επιδιώξουν να παρακάµψουν τους περιορισµούς σε µια δικαιοδοσία διεξάγοντας 
συναλλαγές σε µια άλλη. Αυτός ο ρυθµιστικός κατακερµατισµός θα µπορούσε 
επίσης να οδηγήσει σε αυξηµένο κόστος συµµόρφωσης για τους παράγοντες της 
αγοράς, ειδικά για όσους δραστηριοποιούνται σε πολλές αγορές, οι οποίοι θα πρέπει 
να δηµιουργήσουν διαφορετικά συστήµατα για τη συµµόρφωση µε διαφορετικές 
απαιτήσεις σε διαφορετικά κράτη µέλη.  

Επιπλέον, ορισµένες πτυχές αυτού του ζητήµατος καλύπτονται ήδη εν µέρει από το 
κεκτηµένο και συγκεκριµένα: την οδηγία 2003/6/ΕΚ για τις καταχρηστικές πρακτικές 
στην αγορά που απαγορεύει τις ανοικτές πωλήσεις που χρησιµοποιούνται για 
χειραγώγηση της αγοράς ή σε συνδυασµό µε εµπιστευτικές πληροφορίες, την οδηγία 
2004/109/ΕΚ για τη διαφάνεια10 η οποία απαιτεί τη γνωστοποίηση σηµαντικών 

                                                 
10 Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 2004, 

για την εναρµόνιση των απαιτήσεων διαφάνειας της πληροφόρησης σχετικά µε εκδότες των οποίων οι 
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θετικών θέσεων, την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων 
(«MIFID»)11 που επιβάλει απαιτήσεις υψηλού επιπέδου σχετικά µε τα συστήµατα 
διακανονισµού. Η παρούσα πρόταση για τις ανοικτές πωλήσεις και αυτά τα 
υπάρχοντα νοµικά µέσα πρέπει να αλληλοσυµπληρώνονται. Αυτό µπορεί να 
επιτευχθεί καλύτερα µε κοινούς κανόνες της ΕΕ. 

Κατά συνέπεια, θεωρείται ενδεδειγµένη η ανάληψη δράσης από την ΕΕ σε ό,τι 
αφορά τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

Κρίνεται σκόπιµο και απαραίτητο οι διατάξεις να αποκτήσουν τη νοµική µορφή 
κανονισµού, καθώς ορισµένες διατάξεις επιβάλλουν άµεσες υποχρεώσεις σε 
ιδιωτικούς φορείς σχετικά µε την κοινοποίηση και τη γνωστοποίηση καθαρών 
αρνητικών θέσεων για ορισµένα µέσα. Είναι επίσης απαραίτητος ένας κανονισµός 
ώστε να εκχωρηθούν εξουσίες στην ΕΑΚΑΑ για τον συντονισµό των µέτρων που 
λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές και για τη λήψη µέτρων από την ίδια σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις όπου απειλείται σοβαρά η εύρυθµη λειτουργία και η ακεραιότητα των 
χρηµαταγορών ή η σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Επίσης, η 
χρήση ενός κανονισµού θα περιορίσει τις πιθανότητες αποκλινόντων µέτρων που 
θεσπίζονται από αρµόδιες αρχές. 

3.3. Λεπτοµερής επεξήγηση της πρότασης 

3.3.1. Μέσα που καλύπτονται από τις προτάσεις 

Η πρόταση καλύπτει όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, ωστόσο προβλέπει αναλογική 
αντίδραση στους κινδύνους που ενδέχεται να ενέχουν οι ανοικτές πωλήσεις 
διαφορετικών µέσων.  

Για µέσα, όπως µετοχές και παράγωγα που σχετίζονται µε µετοχές, κρατικά οµόλογα 
και παράγωγα που αφορούν κρατικά οµόλογα, καθώς και συµβάσεις αντιστάθµισης 
πιστωτικού κινδύνου που αφορούν κρατικούς εκδότες, στα οποία η ανάληψη 
αρνητικών θέσεων έχει καταστεί συχνότερη και έχουν διαπιστωθεί σαφείς κίνδυνοι ή 
ανησυχίες, εφαρµόζονται οι απαιτήσεις διαφάνειας και οι απαιτήσεις που αφορούν 
τις ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου απειλείται σοβαρά η χρηµατοπιστωτική 
σταθερότητα ή η εµπιστοσύνη της αγοράς, η πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα 
επιβολής περαιτέρω µέτρων διαφάνειας σε προσωρινή βάση για άλλα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα.  

3.3.2. Απαιτήσεις διαφάνειας για αρνητικές θέσεις σε ορισµένα µέσα – Άρθρα 5 έως 11 

Η πρόταση προβλέπει την εφαρµογή απαιτήσεων διαφάνειας σε φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα µε σηµαντικές καθαρές αρνητικές θέσεις σχετικά µε µετοχές της ΕΕ και 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους της ΕΕ, καθώς και σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε 

                                                                                                                                                         
κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/34/ΕΚ, ΕΕ L 390, της 31.12.2004, σ.38. 

11 Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για 
τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου και της οδηγίας 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και 
για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου, ΕΕ L 145, της 30.4.2004, σ.1. 
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σηµαντικές θέσεις συµβάσεων αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου σχετικών µε 
εκδότες κρατικών χρεωστικών τίτλων της ΕΕ.  

Η πρόταση για τη διαφάνεια των µετοχών βασίζεται στο µοντέλο που προτείνεται 
από την ΕΡΑΑΚΑ.12 Για εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε 
έναν τόπο διαπραγµάτευσης της Ένωσης, προβλέπεται ένα µοντέλο δύο επιπέδων 
για τη διαφάνεια σηµαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε µετοχές. Σε πρώτο 
επίπεδο, η κοινοποίηση µιας θέσης πρέπει να γίνεται ιδιωτικά προς τη ρυθµιστική 
αρχή, ενώ σε δεύτερο επίπεδο, οι θέσεις πρέπει να γνωστοποιούνται στην αγορά. Η 
κοινοποίηση προς τις ρυθµιστικές αρχές πρέπει να παρέχει στις αρχές τη δυνατότητα 
να παρακολουθούν και, αν κριθεί απαραίτητο, να διερευνούν ανοικτές πωλήσεις που 
ενδέχεται να δηµιουργούν συστηµικούς κινδύνους ή να είναι καταχρηστικές. Η 
δηµοσίευση πληροφοριών στην αγορά πρέπει να παρέχει χρήσιµες πληροφορίες σε 
άλλους παράγοντες της αγοράς για σηµαντικές µεµονωµένες θέσεις ανοικτών 
πωλήσεων. 

Όσον αφορά τις σηµαντικές καθαρές αρνητικές θέσεις σχετικά µε εκδότες κρατικών 
χρεωστικών τίτλων στην ΕΕ, απαιτείται ιδιωτική γνωστοποίηση στις ρυθµιστικές 
αρχές. Η γνωστοποίηση των θέσεων αυτών στις ρυθµιστικές αρχές θα παρέχει 
σηµαντικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν τις ρυθµιστικές αρχές στην 
παρακολούθηση του αν οι εν λόγω θέσεις δηµιουργούν συστηµικούς κινδύνους ή 
χρησιµοποιούνται για καταχρηστικούς σκοπούς. Επίσης, το καθεστώς προβλέπει την 
κοινοποίηση σηµαντικών θέσεων σε συµβάσεις αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου 
που αφορούν εκδότες κρατικών χρεωστικών τίτλων της ΕΕ. 

Για να καταστεί δυνατή η συνεχής παρακολούθηση των θέσεων, τα καθεστώτα 
διαφάνειας απαιτούν την κοινοποίηση ή/και γνωστοποίηση σε περίπτωση που η 
µεταβολή µιας καθαρής αρνητικής θέσης οδηγεί σε αύξηση ή µείωση πάνω ή κάτω 
από συγκεκριµένα όρια. 

Οι απαιτήσεις διαφάνειας ισχύουν όχι µόνο για αρνητικές θέσεις που 
δηµιουργούνται από τη διαπραγµάτευση µετοχών ή κρατικών χρεωστικών τίτλων σε 
τόπους διαπραγµάτευσης, αλλά και για αρνητικές θέσεις που δηµιουργούνται από τη 
διαπραγµάτευση εκτός των τόπων διαπραγµάτευσης (γνωστή ως 
εξωχρηµατιστηριακή διαπραγµάτευση), καθώς και για οικονοµικές καθαρές 
αρνητικές θέσεις που δηµιουργούνται από τη χρήση παραγώγων, όπως συµβολαίων 
δικαιωµάτων προαίρεσης, συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης, συµβάσεων επί 
διαφορών και τοποθετήσεων βάσει προβλέψεων, που αφορούν µετοχές ή κρατικούς 
χρεωστικούς τίτλους. 

Σκοπός των απαιτήσεων διαφάνειας είναι να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που 
παρέχονται στις ρυθµιστικές αρχές και στην αγορά είναι πλήρεις και ακριβείς. Για 
παράδειγµα, οι παρεχόµενες πληροφορίες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τόσο τις 
αρνητικές θέσεις όσο και τις θετικές θέσεις, ώστε να παρέχονται χρήσιµες 
πληροφορίες σχετικά µε την καθαρή θέση ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου.  

                                                 
12 ΕΡΑΑΚΑ/10-088 και ΕΡΑΑΚΑ/10-453. Η ΕΡΑΑΚΑ εξέτασε µόνο τους κανόνες που αφορούν τις 

µετοχές, ενώ η πρόταση της Επιτροπής καλύπτει όλα τα είδη χρηµατοπιστωτικών µέσων.  
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Καθώς τα καθεστώτα διαφάνειας περιλαµβάνουν λεπτοµερή και τεχνικό υπολογισµό 
µεµονωµένων θέσεων, η πρόταση προβλέπει την έγκριση περαιτέρω τεχνικών 
λεπτοµερειών από την Επιτροπή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις . 

 Εκτός από το καθεστώς διαφάνειας για την κοινοποίηση και τη γνωστοποίηση 
καθαρών αρνητικών θέσεων για µετοχές, η πρόταση προβλέπει απαιτήσεις για τη 
σήµανση των εντολών ανοικτής πώλησης. Η απαίτηση για σήµανση ή επισήµανση 
των εντολών πώλησης που εκτελούνται σε τόπους διαπραγµάτευσης ως εντολών 
ανοικτής πώλησης στις οποίες ο πωλητής πραγµατοποιεί ανοικτή πώληση µετοχών 
στη συγκεκριµένη αγορά θα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τον όγκο 
των ανοικτών πωλήσεων που εκτελούνται στον τόπο διαπραγµάτευσης. Ένας τόπος 
διαπραγµάτευσης πρέπει να δηµοσιεύει ηµερησίως πληροφορίες σχετικά µε τον όγκο 
των ανοικτών πωλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν εκεί που λαµβάνονται από τη 
σήµανση των εντολών.  

3.3.3. Ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις – Άρθρα 12 και 13 

Οι ακάλυπτες ή «γυµνές» ανοικτές πωλήσεις µετοχών και κρατικών χρεωστικών 
τίτλων θεωρούνται ορισµένες φορές ότι αυξάνουν τον πιθανό κίνδυνο αποτυχίας 
διακανονισµού και µεταβλητότητας της αγοράς. Οι προτάσεις περιλαµβάνουν 
λεπτοµερείς απαιτήσεις που έχουν ως στόχο την αντιµετώπιση αυτών των κινδύνων. 
Για τον σκοπό αυτό, τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που πραγµατοποιούν ανοικτές 
πωλήσεις των εν λόγω µέσων πρέπει κατά τη στιγµή της πώλησης να έχουν 
δανειστεί τα µέσα, να έχουν συνάψει συµφωνία για δανεισµό των µετοχών ή να 
έχουν προβεί σε ενέργειες που διασφαλίζουν το δανεισµό της κινητής αξίας, ώστε ο 
διακανονισµός να µπορεί να πραγµατοποιηθεί όταν πρέπει. Οι απαιτήσεις 
επιτρέπουν νόµιµες ρυθµίσεις που χρησιµοποιούνται επί του παρόντος για την 
πραγµατοποίηση καλυµµένων ανοικτών πωλήσεων και διασφαλίζουν τη 
διαθεσιµότητα των κινητών αξιών για διακανονισµό. Για παράδειγµα, ορισµένοι 
παράγοντες συνάπτουν συµφωνίες µε έναν βασικό διαµεσολαβητή πριν από την 
πραγµατοποίηση της πώλησης, ώστε να διασφαλιστεί η διαθεσιµότητα των κινητών 
αξιών για διακανονισµό, ενώ άλλοι έχουν προϋπάρχουσες συµφωνίες µε συστήµατα 
διακανονισµού κινητών αξιών που διασφαλίζουν τη διαθεσιµότητα των κινητών 
αξιών για διακανονισµό. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
περαιτέρω πρότυπα σχετικά µε τις συµφωνίες δανεισµού και άλλες ρυθµίσεις βάσει 
των απαιτήσεων αυτών. 

Επιπλέον, οι τόποι διαπραγµάτευσης πρέπει να διασφαλίζουν ότι έχουν θεσπιστεί 
κατάλληλες ρυθµίσεις για την αγορά µετοχών ή κρατικών χρεωστικών τίτλων σε 
περίπτωση αποτυχίας διακανονισµού µιας συναλλαγής. Σε περίπτωση µη 
διακανονισµού, πρέπει να επιβάλλονται ηµερήσια πρόστιµα. Επιπλέον, οι τόποι 
διαπραγµάτευσης θα έχουν την εξουσία να απαγορεύουν σε ένα φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο το οποίο δεν έχει επιτύχει διακανονισµό, να πραγµατοποιεί περαιτέρω 
ανοικτές πωλήσεις.  

Ωστόσο, το γενικό ζήτηµα εναρµόνισης των περιόδων διακανονισµού και ρυθµίσεων 
είναι ξεχωριστό και ευρύτερο ζήτηµα που θα εξεταστεί πληρέστερα στο πλαίσιο 
άλλων ειδικών πρωτοβουλιών (όπως της επικείµενης οδηγίας για την ασφάλεια 
δικαίου για την κατοχή τίτλων και τις συναλλαγές σε τίτλους, όπως εξαγγέλθηκε 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2010). 
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3.3.4. Εξαιρέσεις - Άρθρα 14 και 15 

 Για να αντικατοπτρίζεται η αρχή που ορίζει ότι όλα τα µέτρα πρέπει να είναι 
αναλογικά και να αντιµετωπίζουν τους κινδύνους των ανοικτών πωλήσεων χωρίς να 
θίγονται ακούσια νόµιµες δραστηριότητες που είναι επωφελείς για την 
αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα των ευρωπαϊκών αγορών, οι προτάσεις 
περιλαµβάνουν ορισµένες εξαιρέσεις.  

 Προβλέπεται εξαίρεση για µετοχές µιας εταιρείας όταν η πρωτογενής αγορά για τις 
µετοχές βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το µέτρο αυτό λαµβάνει υπόψη 
το γεγονός ότι οι µετοχές εταιρειών υποβάλλονται ολοένα και περισσότερο προς 
διαπραγµάτευση σε πολλούς και διαφορετικούς τόπους διαπραγµάτευσης σε 
ολόκληρο τον κόσµο. Για παράδειγµα, πολλές µεγάλες υπερπόντιες εταιρείες έχουν 
µετοχές υπό διαπραγµάτευση όχι µόνο στην οικεία αγορά τους, αλλά και σε έναν 
τόπο διαπραγµάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν θεωρείται σκόπιµο ή εντός των 
ορίων της αναλογικότητας να εφαρµοστούν απαιτήσεις σχετικά µε τις ανοικτές 
πωλήσεις, όταν ο κύριος όγκος των συναλλαγών διαπραγµάτευσης της µετοχής 
λαµβάνει χώρα εκτός της Ένωσης. Κάτι τέτοιο είναι ενδεχοµένως δαπανηρό για τους 
παράγοντες της αγοράς και δηµιουργεί άσκοπη περιπλοκότητα που ενδέχεται να 
αποθαρρύνει τους εκδότες από τη διάθεση των µετοχών τους προς διαπραγµάτευση 
σε τόπους διαπραγµάτευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Επίσης, προβλέπονται εξαιρέσεις για δραστηριότητες ειδικής διαπραγµάτευσης. Οι 
δραστηριότητες ειδικής διαπραγµάτευσης διαδραµατίζουν κρίσιµο ρόλο στην 
παροχή ρευστότητας στις ευρωπαϊκές αγορές και οι ειδικοί διαπραγµατευτές πρέπει 
να κατέχουν αρνητικές θέσεις για την επιτέλεση αυτού του ρόλου. Η επιβολή 
απαιτήσεων στις δραστηριότητες αυτές θα µπορούσε να περιορίσει σηµαντικά τη 
δυνατότητα παροχής ρευστότητας και να έχει σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις στην 
αποτελεσµατικότητα των ευρωπαϊκών αγορών. Επιπλέον, οι ειδικοί διαπραγµατευτές 
συνήθως δεν κατέχουν σηµαντικές αρνητικές θέσεις, παρά µόνο για πολύ σύντοµες 
περιόδους. Η εξαίρεση αυτή έχει ως στόχο την κάλυψη των διαφορετικών τύπων 
δραστηριοτήτων ειδικής διαπραγµάτευσης. Ωστόσο, οι συναλλαγές για ίδιο 
λογαριασµό δεν εξαιρούνται και, συνεπώς, καλύπτονται πλήρως από την πρόταση. 
Οι αρµόδιες αρχές απαιτείται να ενηµερώνονται από τα πρόσωπα τα οποία 
επιθυµούν να κάνουν χρήση αυτής της εξαίρεσης και µπορούν να απαγορεύσουν σε 
ένα πρόσωπο να κάνει χρήση της εξαίρεσης αν το εν λόγω πρόσωπο δεν πληροί τα 
σχετικά κριτήρια της εξαίρεσης. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν επίσης να ζητήσουν 
περαιτέρω πληροφορίες από το πρόσωπο που κάνει χρήση της εξαίρεσης.  

 Επίσης, προβλέπονται εξαιρέσεις για δραστηριότητες της πρωτογενούς αγοράς που 
εκτελούνται από διαπραγµατευτές µε σκοπό την παροχή βοήθειας σε εκδότες 
κρατικών χρεωστικών τίτλων ή για τους σκοπούς των µηχανισµών σταθεροποίησης 
στο πλαίσιο της οδηγίας για τις καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά. Πρόκειται για 
νόµιµες πράξεις που είναι σηµαντικές για τη σωστή λειτουργία των πρωτογενών 
αγορών. 

4.3.5. Εξουσίες παρέµβασης - 'Άρθρα 16 έως 25 

 Οι προτάσεις αναγνωρίζουν ότι σε εξαιρετικές καταστάσεις οι αρµόδιες αρχές 
ενδέχεται να χρειαστεί να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν δραστηριότητες 
ανοικτών πωλήσεων που σε άλλες περιπτώσεις θα θεωρούνταν νόµιµες ή ελάχιστα 
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επικίνδυνες. Η πρόταση προβλέπει ότι σε περίπτωση ανεπιθύµητων εξελίξεων που 
συνιστούν σοβαρή απειλή για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα ή την εµπιστοσύνη 
των αγορών σε ένα κράτος µέλος ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αρµόδιες αρχές 
πρέπει να έχουν προσωρινές εξουσίες, ώστε να απαιτούν µεγαλύτερη διαφάνεια ή να 
επιβάλλουν περιορισµούς στις συναλλαγές ανοικτών πωλήσεων και συµβάσεων 
αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου ή να εµποδίσουν την συµµετοχή φυσικών ή 
νοµικών προσώπων σε συναλλαγές παραγώγων. Οι εξουσίες αυτές επεκτείνονται σε 
ένα ευρύ φάσµα µέσων. Οι προτάσεις επιχειρούν να εναρµονίσουν τις εξουσίες, τις 
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για τη χρήση των εξουσιών στο µέγιστο δυνατό 
βαθµό. 

 Όταν µια ανεπιθύµητη εξέλιξη ή συµβάν δηµιουργεί µια απειλή για την 
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα ή την εµπιστοσύνη της αγοράς η οποία υπερβαίνει 
τα σύνορα ενός κράτους µέλους ή έχει άλλες διασυνοριακές επιπτώσεις, είναι 
σηµαντικό να υπάρχει στενή διαβούλευση και συνεργασία µεταξύ αρµόδιων αρχών. 
Η πρόταση περιλαµβάνει διάφορες διαδικαστικές απαιτήσεις προκειµένου να 
διασφαλίζεται ότι άλλες αρµόδιες αρχές θα ενηµερώνονται στην περίπτωση όπου µια 
αρµόδια αρχή προτίθεται να λάβει έκτακτα µέτρα σχετικά µε τις ανοικτές πωλήσεις. 
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) αποκτά βασικό 
συντονιστικό ρόλο σε καταστάσεις αυτού του είδους, ώστε να διασφαλίζεται η 
συνέπεια µεταξύ αρµόδιων αρχών. Εκτός από τα συντονιστικά µέτρα που 
λαµβάνονται από τις αρµόδιες αρχές, η ΕΑΚΑΑ θα διασφαλίζει ότι παρόµοια µέτρα 
λαµβάνονται µόνο όταν κρίνεται απαραίτητο και εντός των ορίων της 
αναλογικότητας. Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να γνωµοδοτήσει σχετικά µε την προτεινόµενη 
δράση. 

Τα µέτρα αυτά πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα ταχείας αντίδρασης από τις 
εθνικές ρυθµιστικές αρχές σε εξαιρετικές καταστάσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα 
τη συνοχή. Η ΕΑΚΑΑ διασφαλίζει ότι καταστάσεις µε διασυνοριακές επιπτώσεις θα 
τυγχάνουν – στο µέτρο του δυνατού - ίδιου χειρισµού, µειώνοντας συνεπώς τις 
πιθανότητες καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας και 
αστάθειας στις αγορές. 

Οι έκτακτες εξουσίες των αρµόδιων αρχών για τον περιορισµό των ανοικτών 
πωλήσεων, των συµβάσεων αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου και άλλων 
συναλλαγών προβλέπουν προσωρινά µέτρα (συνήθως για περίοδο έως τριών µηνών) 
στον βαθµό που είναι απαραίτητα για την αντιµετώπιση της έκτακτης κατάστασης. 
Παρόµοιο µέτρο µπορεί να επεκτείνεται για περαιτέρω περίοδο τριών µηνών κάθε 
φορά, εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για τη χρήση της εξουσίας και οι 
διαδικαστικές απαιτήσεις. Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να εκδώσει µια γνωµοδότηση και να 
διασφαλίσει ότι η επέκταση είναι δικαιολογηµένη. 

Για να διασφαλιστεί µια συνεπής προσέγγιση στη χρήση των εξουσιών παρέµβασης, 
η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να επεξεργαστεί περαιτέρω, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, κριτήρια και παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις αρµόδιες 
αρχές και την ΕΑΚΑΑ για να καθοριστεί αν ανεπιθύµητα γεγονότα ή εξελίξεις 
αποτελούν σοβαρή απειλή για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα ή την 
εµπιστοσύνη της αγοράς.  

Σε περίπτωση σηµαντικής πτώσης της τιµής ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου, οι 
αρµόδιες αρχές εξουσιοδοτούνται να επιβάλλουν µια εξαιρετικά σύντοµη 
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απαγόρευση στις ανοικτές πωλήσεις του µέσου ή διαφορετικά περιορίζουν τις 
συναλλαγές για να αποτρέψουν µια άτακτη υποχώρηση της τιµής. Αυτή η εξουσία 
«αυτόµατου διακόπτη» πρέπει να παρέχει στις αρµόδιες αρχές τη δυνατότητα 
παρέµβασης, αν κριθεί σκόπιµο, για ένα πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι ανοικτές πωλήσεις δεν συµβάλλουν στην απότοµη πτώση της 
τιµής του συγκεκριµένου µέσου. Αυτή η εξουσία θα µπορούσε να ενεργοποιηθεί από 
αντικειµενικά κριτήρια και δεν θα απαιτούσε αξιολόγηση όσον αφορά το αν τίθεται 
σοβαρή απειλή για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα ή την εµπιστοσύνη της 
αγοράς.  

Τέλος, παρόλο που η πρόταση υποθέτει ότι οι αρµόδιες αρχές είναι συχνά οι πλέον 
κατάλληλες για την αρχική αντιµετώπιση εξαιρετικών καταστάσεων κατά τις οποίες 
υπάρχει απειλή για την χρηµατοπιστωτική σταθερότητα ή την εµπιστοσύνη της 
αγοράς και παρέχει στην ΕΑΚΑΑ σηµαντικό συντονιστικό ρόλο στις περιπτώσεις 
αυτές, εκχωρεί επίσης στην ΕΑΚΑΑ εξουσίες για τη λήψη προσωρινών µέτρων σε 
παρόµοια κατάσταση. Η ΕΑΚΑΑ εξουσιοδοτείται να λαµβάνει µέτρα όταν η 
κατάσταση έχει διασυνοριακές επιπτώσεις και όταν οι αρµόδιες αρχές δεν την έχουν 
ήδη αντιµετωπίσει επαρκώς την απειλή. Η ΕΑΚΑΑ µπορεί να λάβει τα ίδια µέτρα µε 
τις αρµόδιες αρχές. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΕΑΚΑΑ πρέπει να ενηµερώνει τις 
αρµόδιες αρχές και τους παράγοντες της αγοράς. Κάθε µέτρο που λαµβάνεται από 
την ΕΑΚΑΑ σε παρόµοιες καταστάσεις, θα προέχει έναντι των µέτρων των 
αρµόδιων αρχών σε περίπτωση ανακολουθίας. 

Οι εξουσίες που προβλέπονται καθορίζουν τις εξουσίες της ΕΑΚΑΑ στην 
περίπτωση ανοικτών πωλήσεων και δεν θίγουν τις γενικές εξουσίες της ΕΑΚΑΑ 
όπως ορίζονται στον κανονισµό [ΕΑΚΑΑ …/2010]. 

3.3.6. Εξουσίες και κυρώσεις – Άρθρα 26 έως 35 

Η πρόταση παρέχει στις αρµόδιες αρχές όλες τις απαιτούµενες εξουσίες για την 
επιβολή των κανόνων. Για παράδειγµα, οι εξουσίες καλύπτουν την πρόσβαση σε 
έγγραφα, το δικαίωµα συγκέντρωσης πληροφοριών από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
και την ανάληψη δράσεων επιβολής.  

Σε µεµονωµένες περιπτώσεις, οι αρµόδιες αρχές εξουσιοδοτούνται να ζητούν 
περαιτέρω πληροφορίες από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σχετικά µε τον σκοπό για 
τον οποίο πραγµατοποιείται µια συναλλαγή συµβάσεων αντιστάθµισης πιστωτικού 
κινδύνου, καθώς και πληροφορίες για την επιβεβαίωση του σκοπού αυτού. 

Επίσης, η ΕΑΚΑΑ εξουσιοδοτείται να διεξάγει έρευνες σχετικά µε συγκεκριµένα 
ζητήµατα ή πρακτικές που αφορούν τις ανοικτές πωλήσεις και να δηµοσιεύει µια 
έκθεση µε τα ευρήµατά της. 

Καθώς ορισµένα µέτρα ενδέχεται να περιλαµβάνουν την παρακολούθηση ή την 
επιβολή κανόνων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εκτός της Ένωσης, οι ρυθµιστικές 
αρχές της ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνονται, ώστε να συνάπτουν συµφωνίες συνεργασίας 
µε ρυθµιστικές αρχές σε τρίτες χώρες όπου υποβάλλονται σε διαπραγµάτευση 
µετοχές της ΕΕ ή κρατικά οµόλογα και συναφή παράγωγα. Με τον τρόπο αυτό, θα 
διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και η επιβολή της τήρησης υποχρεώσεων, 
καθώς και η λήψη παρόµοιων µέτρων από ρυθµιστικές αρχές τρίτων χωρών σε 
εξαιρετικές καταστάσεις όπου τίθεται σοβαρή απειλή για τη χρηµατοπιστωτική 
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σταθερότητα ή την εµπιστοσύνη της αγοράς στην Ένωση. Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να έχει 
συντονιστικό ρόλο στην ανάπτυξη συµφωνιών συνεργασίας και στην ανταλλαγή των 
πληροφοριών που λαµβάνονται από ρυθµιστικές αρχές τρίτων χωρών. 

Η πρόταση ζητά από τα κράτη µέλη να θεσπίσουν κανόνες για διοικητικά µέτρα, 
κυρώσεις και χρηµατικές ποινές που απαιτούνται για την εφαρµογή και την επιβολή 
της πρότασης.  

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης. 
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2010/0251 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισµένες πτυχές των συµβάσεων αντιστάθµισης πιστωτικού 
κινδύνου 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114, 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής13, 

Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,  

Έχοντας υπόψη:  

τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής14,  

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 

Ενεργώντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Κατά την κορύφωση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης τον Σεπτέµβριο του 2008, οι αρµόδιες 
αρχές σε αρκετά κράτη µέλη και στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής έλαβαν έκτακτα µέτρα για 
τον περιορισµό ή την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων για ορισµένα ή όλα τα χρεόγραφα. 
Ενήργησαν λόγω της ανησυχίας ότι σε µια περίοδο σηµαντικής χρηµατοπιστωτικής αστάθειας, 
οι ανοικτές πωλήσεις θα µπορούσαν να επιδεινώσουν την καθοδική πορεία των τιµών των 
µετοχών, ιδίως στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, µε τρόπο ο οποίος θα µπορούσε τελικά να 
απειλήσει τη βιωσιµότητά τους και να δηµιουργήσει συστηµικούς κινδύνους. Τα µέτρα που 
έλαβαν τα κράτη µέλη ήταν διαφορετικά, καθώς στην Ένωση υπάρχει έλλειψη συγκεκριµένου 
νοµοθετικού πλαισίου για την αντιµετώπιση ζητηµάτων που σχετίζονται µε τις ανοικτές 
πωλήσεις.  

                                                 
13 ΕΕ C […] […], σ. […]. 
14 ΕΕ C […] […], σ. […]. 
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(2) Για τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και τη βελτίωση των συνθηκών 
αυτής της λειτουργίας, κυρίως των χρηµατοπιστωτικών αγορών, και για την εξασφάλιση ενός 
υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών, είναι εποµένως σκόπιµο 
να θεσπιστεί ένα κοινό πλαίσιο όσον αφορά τις απαιτήσεις και τις εξουσίες που σχετίζονται µε 
τις ανοικτές πωλήσεις και τις συµβάσεις αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου και να 
εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισµός και συνοχή µεταξύ των κρατών µελών εκεί όπου πρέπει 
να ληφθούν µέτρα σε µια εξαιρετική κατάσταση. Είναι απαραίτητη η εναρµόνιση του πλαισίου 
για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισµένες πτυχές των συµβάσεων αντιστάθµισης πιστωτικού 
κινδύνου, για να αποτραπεί η δηµιουργία εµποδίων στην εσωτερική αγορά, καθώς είναι πιθανό 
τα κράτη µέλη να συνεχίσουν να λαµβάνουν διαφορετικά µέτρα.  

(3) Είναι σκόπιµο και αναγκαίο οι διατάξεις να λάβουν τη µορφή κανονισµού, καθώς µερικές 
διατάξεις επιβάλλουν άµεσες υποχρεώσεις στους ιδιωτικούς φορείς να κοινοποιούν και να 
δηµοσιοποιούν τις καθαρές αρνητικές τους θέσεις που σχετίζονται µε ορισµένα µέσα και όσον 
αφορά τις ανοικτές πωλήσεις. Ένας κανονισµός είναι επίσης απαραίτητος για την εκχώρηση 
εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Αρχή κινητών αξιών και αγορών (ΕΑΚΑΑ) η οποία συστάθηκε µε 
τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. […/…] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 15 για 
τον συντονισµό των µέτρων που λαµβάνονται από τις αρµόδιες αρχές ή για τη λήψη µέτρων 
από την ίδια.  

(4) Για να τεθεί ένα τέλος στην παρούσα κατακερµατισµένη κατάσταση στην οποία τα κράτη µέλη 
λαµβάνουν διαφορετικά µέτρα και για να περιοριστεί η πιθανότητα λήψης διαφορετικών 
µέτρων από τις αρµόδιες αρχές, είναι σηµαντικό να αντιµετωπιστούν οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι 
που προκύπτουν από τις ανοικτές πωλήσεις και τις συµβάσεις αντιστάθµισης πιστωτικού 
κινδύνου, µε εναρµονισµένο τρόπο. Οι απαιτήσεις που πρόκειται να επιβληθούν πρέπει να 
αντιµετωπίζουν τους κινδύνους που έχουν προσδιοριστεί χωρίς να εξαλείφονται αδικαιολόγητα 
τα οφέλη που παρέχουν οι ανοικτές πωλήσεις στην ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα των 
αγορών. 

(5) Το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρύ ώστε να 
προβλέπει ένα πλαίσιο πρόληψης το οποίο πρόκειται να χρησιµοποιείται σε εξαιρετικές 
συνθήκες. Το πλαίσιο πρέπει να καλύπτει όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και να προβλέπει 
αναλογική αντίδραση στους κινδύνους που ενδέχεται να ενέχουν οι ανοικτές πωλήσεις 
διαφορετικών µέσων. Εποµένως, µόνο στην περίπτωση εξαιρετικών καταστάσεων θα πρέπει να 
δικαιούνται να λαµβάνουν µέτρα οι αρµόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ, όσον αφορά όλους τους 
τύπους δηµοσιονοµικών µέσων, υπερβαίνοντας τα µόνιµα µέτρα τα οποία εφαρµόζονται µόνο 
για συγκεκριµένους τύπους µέσων όπου υπάρχει σαφής προσδιορισµός κινδύνων οι οποίοι 
πρέπει να αντιµετωπίσουν µε παρόµοια µέτρα.  

(6) Η ενισχυµένη διαφάνεια σχετικά µε σηµαντικές καθαρές αρνητικές θέσεις σε συγκεκριµένα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα είναι πιθανό να είναι επωφελής τόσο για τη ρυθµιστική αρχή όσο και 
για τους παράγοντες της αγοράς. Για µετοχές που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε έναν 
τόπο διαπραγµάτευσης στην Ένωση, κρίνεται σκόπιµο να εφαρµοστεί ένα µοντέλο δύο 
επιπέδων που προβλέπει µεγαλύτερη διαφάνεια για σηµαντικές αρνητικές καθαρές θέσεις σε 
µετοχές. Σε πρώτο επίπεδο, η κοινοποίηση µιας θέσης πρέπει να γίνεται ιδιωτικά στις οικείες 
ρυθµιστικές αρχές για να τις βοηθήσει να παρακολουθούν και, όπου κρίνεται απαραίτητο, να 
διερευνούν ανοικτές πωλήσεις οι οποίες θα µπορούσαν να προκαλέσουν συστηµικούς 

                                                 
15 ΕΕ L […] […], σ. […]. 
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κινδύνους ή να είναι καταχρηστικές· σε δεύτερο επίπεδο, οι θέσεις πρέπει να κοινοποιούνται 
στην αγορά προκειµένου να παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες σε άλλους παράγοντες της αγοράς 
σχετικά µε σηµαντικές ατοµικές ανοικτές πωλήσεις σε µετοχές.  

(7) Η γνωστοποίηση στις ρυθµιστικές αρχές σηµαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σχετικά µε 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους θα παρέχει σηµαντικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν τις 
ρυθµιστικές αρχές στην παρακολούθηση του κατά πόσο οι εν λόγω θέσεις δηµιουργούν 
πράγµατι συστηµικούς κινδύνους ή χρησιµοποιούνται για καταχρηστικούς σκοπούς. Πρέπει 
εποµένως να προβλέπεται κοινοποίηση προς τις ρυθµιστικές αρχές για τις καθαρές αρνητικές 
θέσεις που σχετίζονται µε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους στην Ένωση. Η εν λόγω απαίτηση 
πρέπει να περιλαµβάνει µόνο ιδιωτικές γνωστοποιήσεις προς τις ρυθµιστικές αρχές, καθώς η 
δηµοσίευση πληροφοριών στην αγορά για τα µέσα αυτά θα µπορούσε να έχει επιζήµιες 
επιπτώσεις στις αγορές κρατικών χρεωστικών τίτλων στις οποίες η ρευστότητα έχει ήδη 
µειωθεί. Κάθε απαίτηση πρέπει να περιλαµβάνει κοινοποιήσεις σηµαντικών εκθέσεων σε 
κρατικούς εκδότες µέσω της χρήσης συµβολαίων αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου. 

(8) Οι απαιτήσεις κοινοποίησης για κρατικούς χρεωστικούς τίτλους πρέπει να ισχύουν για τους 
χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από την Ένωση και τα κράτη µέλη συµπεριλαµβανοµένων 
υπουργείων, υπηρεσιών, κεντρικών τραπεζών, οργανισµών ή φορέων που εκδίδουν 
χρεωστικούς τίτλους εκ µέρους ενός κράτους µέλους, εξαιρουµένων ωστόσο περιφερειακών 
φορέων ή οιονεί δηµόσιων φορέων που εκδίδουν χρεωστικούς τίτλους.  

(9) Για να διασφαλιστεί µια ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική απαίτηση διαφάνειας, είναι 
σηµαντικό να συµπεριληφθούν όχι µόνο οι αρνητικές θέσεις που δηµιουργούνται από τη 
διαπραγµάτευση µετοχών ή κρατικών χρεωστικών τίτλων σε τόπους διαπραγµάτευσης, αλλά 
και οι αρνητικές θέσεις που δηµιουργούνται από τη διαπραγµάτευση εκτός των τόπων 
διαπραγµάτευσης και οι οικονοµικές καθαρές ανοικτές θέσεις που δηµιουργούνται από τη 
χρήση παραγώγων.  

(10) Για να είναι χρήσιµο για τις ρυθµιστικές αρχές και την αγορά, το καθεστώς διαφάνειας πρέπει 
να παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε τις θέσεις ενός φυσικού ή νοµικού 
προσώπου. Συγκεκριµένα, οι πληροφορίες που παρέχονται στη ρυθµιστική αρχή ή στην αγορά 
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τόσο τις αρνητικές θέσεις όσο και τις θετικές θέσεις προκειµένου 
να παρέχονται χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε την καθαρή αρνητική θέση του φυσικού ή 
νοµικού προσώπου σε µετοχές, κρατικούς χρεωστικούς τίτλους και συµβάσεις αντιστάθµισης 
πιστωτικού κινδύνου.  

(11) Ο υπολογισµός της αρνητικής θέσης ή της θετικής θέσης πρέπει να λαµβάνει υπόψη κάθε 
µορφή οικονοµικού κέρδους που έχει ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σε σχέση µε το εκδοθέν 
µετοχικό κεφάλαιο µιας εταιρείας ή τον εκδοθέντα κρατικό χρεωστικό τίτλο του κράτους 
µέλους ή της Ένωσης. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα κέρδη που έχουν 
αποκτηθεί άµεσα ή έµµεσα µέσω της χρήσης παραγώγων, όπως συµβολαίων δικαιωµάτων 
προαίρεσης, συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης, συµβάσεων επί διαφορών και 
τοποθετήσεων βάσει προβλέψεων σχετικά µε µετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς τίτλους. Στην 
περίπτωση θέσεων που αφορούν κρατικούς χρεωστικούς τίτλους, πρέπει επίσης να λαµβάνει 
υπόψη τις συµβάσεις αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου σχετικά µε εκδότες κρατικών 
χρεωστικών τίτλων.  

(12) Επιπρόσθετα του καθεστώτος διαφάνειας για τη γνωστοποίηση των καθαρών αρνητικών 
θέσεων σε µετοχές, θα πρέπει να θεσπιστεί µια απαίτηση για τη σήµανση των εντολών 
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πώλησης που εκτελούνται στους τόπους διαπραγµάτευσης ως εντολές ανοικτής πώλησης για να 
παρέχει συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τον όγκο των ανοικτών πωλήσεων που 
πραγµατοποιούνται στους τόπους διαπραγµάτευσης. Οι πληροφορίες σχετικά µε τις εντολές 
ανοικτής πώλησης πρέπει να ταξινοµούνται από τον τόπο διαπραγµάτευσης και να 
δηµοσιεύονται σε συνοπτική µορφή τουλάχιστον καθηµερινά προκειµένου επίσης να 
βοηθήσουν τις αρµόδιες αρχές και τους παράγοντες της αγοράς να παρακολουθήσουν τα 
επίπεδα των ανοικτών πωλήσεων.  

(13) Η αγορά συµβάσεων αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου χωρίς θετικές θέσεις σε υποκείµενους 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους µπορεί να είναι, από οικονοµικής άποψης, ισοδύναµη µε την 
ανάληψη µιας αρνητικής θέσης στον υποκείµενο χρεωστικό τίτλο. Συνεπώς, ο υπολογισµός 
µιας καθαρής αρνητικής θέσης σε σχέση µε έναν κρατικό χρεωστικό τίτλο πρέπει να 
περιλαµβάνει τις συµβάσεις αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου σχετικά µε µια υποχρέωση 
ενός εκδότη κρατικών χρεωστικών τίτλων. Η θέση συµβάσεων αντιστάθµισης πιστωτικού 
κινδύνου πρέπει να λαµβάνεται υπόψη µε σκοπό να καθοριστεί αν ένα φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο κατέχει σηµαντική καθαρή αρνητική θέση σχετικά µε τον κρατικό χρεωστικό τίτλο, η 
οποία πρέπει να κοινοποιηθεί σε µια αρµόδια αρχή ή µια σηµαντική ακάλυπτη θέση σε µια 
σύµβαση αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου σχετικά µε έναν εκδότη κρατικών χρεωστικών 
τίτλων, η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί στην αρχή.  

(14) Για να καταστεί δυνατή η συνεχής παρακολούθηση των θέσεων, οι υποχρεώσεις διαφάνειας 
πρέπει επίσης να συµπεριλαµβάνουν την κοινοποίηση ή γνωστοποίηση σε περίπτωση που η 
µεταβολή µιας καθαρής αρνητικής θέσης οδηγεί σε αύξηση ή µείωση πάνω ή κάτω από 
συγκεκριµένα όρια. 

(15) Για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα, οι υποχρεώσεις διαφάνειας πρέπει να ισχύουν 
ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του φυσικού ή νοµικού προσώπου, 
συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων στις οποίες το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο βρίσκεται 
εκτός της Ένωσης, αλλά κατέχει σηµαντική καθαρή αρνητική θέση σε µια εταιρεία µε µετοχές 
που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε µια αγορά διαπραγµάτευσης της Ένωσης ή 
καθαρή αρνητική θέση σε κρατικό χρεωστικό τίτλο που έχει εκδοθεί από ένα κράτος µέλος ή 
την Ένωση.  

(16) Οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις µετοχών και κρατικών χρεωστικών τίτλων θεωρούνται 
ορισµένες φορές ότι αυξάνουν τον πιθανό κίνδυνο αποτυχίας διακανονισµού και 
µεταβλητότητας. Για να µειωθούν οι κίνδυνοι αυτοί, κρίνεται σκόπιµο να τεθούν αναλογικοί 
περιορισµοί στις ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις. Οι λεπτοµερείς περιορισµοί πρέπει να 
λαµβάνουν υπόψη τα διαφορετικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται επί του παρόντος για τις 
καλυµµένες ανοικτές πωλήσεις. Επίσης, είναι σκόπιµο να συµπεριληφθούν απαιτήσεις για τους 
τόπους διαπραγµάτευσης που αφορούν τις διαδικασίες αγοράς και τα πρόστιµα σε περίπτωση 
αποτυχίας διακανονισµού των συναλλαγών στα συγκεκριµένα µέσα. Οι διαδικασίες αγοράς και 
οι απαιτήσεις καθυστερηµένου διακανονισµού θα πρέπει να θέτουν βασικά πρότυπα που 
αφορούν τη µέθοδο διακανονισµού.  

(17) Τα µέτρα που σχετίζονται µε τους κρατικούς χρεωστικούς τίτλους και τις κρατικές συµβάσεις 
αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου τα οποία συµπεριλάµβαναν αυξηµένη διαφάνεια και 
περιορισµούς όσον αφορά τις ανοικτές πωλήσεις πρέπει να επιβάλουν ανάλογες απαιτήσεις και 
ταυτόχρονα να αποφύγουν τις δυσµενείς επιπτώσεις όσον αφορά τη ρευστότητα των αγορών 
των κρατικών οµολόγων και των αγορών συµφωνιών επαναγοράς κρατικών οµολόγων (repos).  
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(18) Ολοένα και περισσότερες µετοχές εισάγονται προς διαπραγµάτευση σε διαφορετικούς τόπους 
διαπραγµάτευσης τόσο εντός της Ένωσης όσο και εκτός της Ένωσης. Πολλές µεγάλες εταιρείες 
µε έδρα εκτός της Ένωσης έχουν επίσης µετοχές εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε έναν 
τόπο διαπραγµάτευσης εντός της Ένωσης. Για λόγους αποτελεσµατικότητας, κρίνεται σκόπιµο 
να εξαιρεθούν κινητές αξίες από ορισµένες απαιτήσεις ειδοποίησης και κοινοποίησης, όταν ο 
βασικός τόπος διαπραγµάτευσης του µέσου αυτού είναι εκτός της Ένωσης.  

(19) Οι δραστηριότητες ειδικής διαπραγµάτευσης διαδραµατίζουν κρίσιµο ρόλο στην παροχή 
ρευστότητας στις αγορές εντός της Ένωσης και οι ειδικοί διαπραγµατευτές πρέπει να κατέχουν 
αρνητικές θέσεις για την επιτέλεση αυτού του ρόλου. Η επιβολή απαιτήσεων στις 
δραστηριότητες αυτές θα µπορούσε να περιορίσει σηµαντικά τη δυνατότητα παροχής 
ρευστότητας και να έχει σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις στην αποτελεσµατικότητα των 
αγορών της Ένωσης. Επιπλέον, οι ειδικοί διαπραγµατευτές δεν αναµένεται να κατέχουν 
σηµαντικές αρνητικές θέσεις, παρά µόνο για πολύ σύντοµες περιόδους. Συνεπώς, κρίνεται 
σκόπιµο να εξαιρεθούν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν στις δραστηριότητες αυτές 
από απαιτήσεις που µπορεί να περιορίσουν τη δυνατότητά τους να ασκήσουν αυτόν τον ρόλο 
και, συνεπώς, επηρεάζουν δυσµενώς τις αγορές της Ένωσης. Για τον προσδιορισµό 
ισοδύναµων οντοτήτων τρίτων χωρών, απαιτείται µια διαδικασία για την αξιολόγηση της 
ισοδυναµίας των αγορών τρίτων χωρών. Η εξαίρεση πρέπει να ισχύει για διαφορετικούς τύπους 
δραστηριοτήτων ειδικής διαπραγµάτευσης, χωρίς ωστόσο να εξαιρούνται οι συναλλαγές για 
ίδιο λογαριασµό. Επίσης, κρίνεται σκόπιµο να εξαιρεθούν ορισµένες δραστηριότητες της 
πρωτογενούς αγοράς, όπως εκείνες που αφορούν τους κρατικούς χρεωστικούς τίτλους και τους 
µηχανισµούς σταθεροποίησης, καθώς πρόκειται για σηµαντικές δραστηριότητες που 
συµβάλλουν στην αποτελεσµατική λειτουργία των αγορών. Οι αρµόδιες αρχές πρέπει να 
ενηµερώνονται για τη χρήση εξαιρέσεων και πρέπει να έχουν την εξουσία να απαγορεύσουν σε 
ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να κάνει χρήση µιας εξαίρεσης αν δεν πληροί τα σχετικά 
κριτήρια εξαίρεσης. Οι αρµόδιες αρχές πρέπει επίσης να είναι σε θέση να απαιτήσουν 
πληροφορίες από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, προκειµένου να παρακολουθούν τη χρήση της 
εξαίρεσης.  

(20) Σε περίπτωση ανεπιθύµητων εξελίξεων που συνιστούν σοβαρή απειλή για τη 
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα ή την εµπιστοσύνη των αγορών σε ένα κράτος µέλος ή στην 
Ένωση, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να έχουν εξουσίες παρέµβασης, ώστε να απαιτούν 
µεγαλύτερη διαφάνεια ή να επιβάλλουν προσωρινούς περιορισµούς στις συναλλαγές ανοικτών 
πωλήσεων, συµβάσεων αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου ή άλλων συναλλαγών για την 
αποτροπή µιας άτακτης υποχώρησης της τιµής του χρηµατοπιστωτικού µέσου. Μπορεί να 
απαιτείται η λήψη παρόµοιων µέτρων λόγω διαφόρων ανεπιθύµητων συµβάντων, 
συµπεριλαµβανοµένων όχι µόνο χρηµατοπιστωτικών ή οικονοµικών συµβάντων, αλλά και 
φυσικών καταστροφών, για παράδειγµα, ή τροµοκρατικών ενεργειών. Επιπλέον, ορισµένα 
ανεπιθύµητα συµβάντα ή εξελίξεις που απαιτούν τη λήψη µέτρων µπορεί να προκύψουν απλώς 
σε ένα µόνο κράτος µέλος και να µην έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Οι εξουσίες πρέπει να 
είναι αρκετά ευέλικτες, ώστε να είναι δυνατή η αντιµετώπιση µεγάλου εύρους διαφορετικών 
εξαιρετικών καταστάσεων.  

(21) Παρόλο που οι αρµόδιες αρχές θα είναι συχνά οι πλέον κατάλληλες για την παρακολούθηση 
και την αρχική αντίδραση σε ένα ανεπιθύµητο συµβάν ή εξέλιξη καθορίζοντας εάν έχει 
προκύψει σοβαρή απειλή για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα ή την εµπιστοσύνη της αγοράς 
και αν απαιτείται η λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής, οι εξουσίες και 
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οι συνθήκες και διαδικασίες για τη χρήση τους πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 
εναρµονισµένες.  

(22) Στην περίπτωση σηµαντικής πτώσης της τιµής ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου σε έναν τόπο 
διαπραγµάτευσης, η αρµόδια αρχή πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα να απαγορεύσει 
προσωρινά τις ανοικτές πωλήσεις του χρηµατοπιστωτικού µέσου σε αυτόν τον τόπο 
διαπραγµάτευσης προκειµένου να καταφέρει να παρέµβει άµεσα όπου κρίνεται σκόπιµο και για 
ένα χρονικό διάστηµα 24 ωρών να αποτρέψει την άτακτη υποχώρηση της τιµής του εν λόγω 
µέσου.  

(23) Όταν ένα ανεπιθύµητο συµβάν ή εξέλιξη υπερβαίνει τα σύνορα ενός κράτους µέλους ή έχει 
άλλες διασυνοριακές επιπτώσεις, η στενή διαβούλευση και συνεργασία µεταξύ αρµόδιων 
αρχών έχουν ουσιαστική σηµασία. Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να διαδραµατίζει συντονιστικό ρόλο σε 
καταστάσεις αυτού του είδους, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή µεταξύ αρµόδιων αρχών. Η 
σύνθεση της ΕΑΚΑΑ που περιλαµβάνει εκπροσώπους των αρµόδιων αρχών θα συµβάλει στην 
ικανότητά της να εκτελέσει έναν τέτοιο ρόλο. 

(24) Επιπρόσθετα των συντονιστικών µέτρων των αρµόδιων αρχών, η ΕΑΚΑΑ πρέπει να 
διασφαλίζει ότι λαµβάνονται µέτρα από τις αρµόδιες αρχές µόνο όταν κρίνεται απαραίτητο και 
τηρουµένων των ορίων της αναλογικότητας. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να έχει την εξουσία να 
παράσχει γνωµοδοτήσεις στις αρµόδιες αρχές όσον αφορά τη χρήση των εξουσιών 
παρέµβασης.  

(25) Παρόλο που οι αρµόδιες αρχές θα είναι συχνά οι πλέον κατάλληλες για την παρακολούθηση 
και την άµεση αντίδραση σε ένα ανεπιθύµητο συµβάν ή εξέλιξη, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να έχει 
επίσης η ίδια την εξουσία να λαµβάνει µέτρα όταν οι ανοικτές πωλήσεις και άλλες σχετικές 
δραστηριότητες απειλούν την εύρυθµη λειτουργία και την ακεραιότητα των χρηµαταγορών ή 
τη σταθερότητα του συνόλου ή µέρους του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην Ένωση, 
υπάρχουν διασυνοριακές επιπτώσεις και δεν έχουν ληφθεί επαρκή µέτρα από τις αρµόδιες 
αρχές για την αντιµετώπιση της απειλής. Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να διαβουλεύεται µε το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου εφόσον είναι δυνατόν, καθώς και µε άλλες σχετικές αρχές 
όταν το µέτρο θα µπορούσε να έχει επιπτώσεις πέρα από τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, όπως 
στην περίπτωση παραγώγων επί εµπορευµάτων που χρησιµοποιούνται για την αντιστάθµιση 
κινδύνων φυσικών θέσεων.  

(26) Οι εξουσίες της ΕΑΚΑΑ σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό σε εξαιρετικές καταστάσεις για 
τον περιορισµό των ανοικτών πωλήσεων άλλων σχετικών δραστηριοτήτων καθορίζονται 
σύµφωνα µε τις εξουσίες που περιλαµβάνονται στο άρθρο 6α παράγραφος 5 του κανονισµού 
…/…. [ΕΑΚΑΑ]. Οι εξουσίες που εκχωρούνται στην ΕΑΚΑΑ σε εξαιρετικές καταστάσεις θα 
πρέπει να εκχωρούνται µε την επιφύλαξη των εξουσιών της ΕΑΚΑΑ σε µια κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης βάσει του άρθρου 10 του κανονισµού …/…. [κανονισµός ΕΑΚΑΑ]. 
Συγκεκριµένα, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδίδει µεµονωµένες αποφάσεις µε τις 
οποίες ζητείται από τις αρµόδιες αρχές να λάβουν µέτρα ή µεµονωµένες αποφάσεις που 
απευθύνονται σε παράγοντες της χρηµατοπιστωτικής αγοράς βάσει του άρθρου 10. 

(27) Οι εξουσίες παρέµβασης των αρµόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ σχετικά µε τον περιορισµό των 
ανοικτών πωλήσεων και τις συµβάσεις αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου και άλλες 
συναλλαγές πρέπει να είναι αποκλειστικά προσωρινού χαρακτήρα και να ασκούνται µόνο για 
σύντοµη περίοδο και στον βαθµό που απαιτείται για την αντιµετώπιση της συγκεκριµένης 
απειλής.  
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(28) Λόγω των ειδικών κινδύνων οι οποίοι µπορεί να προκύψουν από τη χρήση των συµβάσεων 
αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου, οι συναλλαγές αυτές απαιτούν στενή παρακολούθηση από 
τις αρµόδιες αρχές. Συγκεκριµένα, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να έχουν την εξουσία σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις να ζητούν πληροφορίες από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 
πραγµατοποιούν συναλλαγές αυτού του τύπου σχετικά µε τον σκοπό για τον οποίο 
πραγµατοποιείται η συναλλαγή. 

(29) Πρέπει να εκχωρηθούν στην ΕΑΚΑΑ γενικές εξουσίες για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά µε 
ένα ζήτηµα ή µια πρακτική που αφορά τις ανοικτές πωλήσεις ή τη χρήση των συµβάσεων 
αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου, ώστε να διαπιστωθεί εάν το συγκεκριµένο ζήτηµα ή η 
συγκεκριµένη πρακτική συνιστά πιθανή απειλή για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα ή την 
εµπιστοσύνη των αγορών. Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να δηµοσιεύει µια έκθεση που θα περιλαµβάνει τα 
ευρήµατά της όταν διεξάγει τις έρευνες αυτές. 

(30) Καθώς ορισµένα µέτρα µπορεί να ισχύουν για φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και πράξεις εκτός της 
Ένωσης, είναι απαραίτητο σε ορισµένες περιπτώσεις να υπάρχει συνεργασία ανάµεσα στις 
αρµόδιες αρχές και τις αρχές τρίτων χωρών. Συνεπώς, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να συνάπτουν 
συµφωνίες µε αρχές σε τρίτες χώρες. Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να συντονίζει την ανάπτυξη αυτών των 
συµφωνιών συνεργασίας και την ανταλλαγή των πληροφοριών που λαµβάνονται από τρίτες 
χώρες µεταξύ των αρµόδιων αρχών. 

(31) Ο παρών κανονισµός σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που 
αναγνωρίζονται συγκεκριµένα στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο 
χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα το δικαίωµα στην 
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αναγνωρίζονται στο άρθρο 16 της 
Συνθήκης και στο άρθρο 8 του χάρτη. Ειδικότερα, η διαφάνεια όσον αφορά τις σηµαντικές 
καθαρές αρνητικές θέσεις, συµπεριλαµβανοµένης της δηµόσιας κοινοποίησης όταν 
προβλέπεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, είναι απαραίτητη για λόγους σταθερότητας 
των χρηµαταγορών και προστασίας των επενδυτών. Η εν λόγω διαφάνεια θα δώσει στις 
ρυθµιστικές αρχές τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη χρήση των ανοικτών πωλήσεων σε 
σύνδεση µε καταχρηστικές στρατηγικές και τις συνέπειες για την καλή λειτουργία των αγορών. 
Επιπλέον, η εν λόγω διαφάνεια µπορεί να συµβάλει στην αποφυγή ασυµµετριών στην 
πληροφόρηση, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι συµµετέχοντες στην αγορά θα είναι επαρκώς 
πληροφορηµένοι για το βαθµό στον οποίο οι ανοικτές πωλήσεις επηρεάζουν τις τιµές. Κάθε 
ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών εκ µέρους των αρµόδιων αρχών πρέπει να γίνεται 
σύµφωνα µε τους κανόνες για τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως 
ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης 
Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών16. 
Κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών εκ µέρους της ΕΑΚΑΑ πρέπει να γίνεται σύµφωνα 
µε τους κανόνες για τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της 
Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών17, ο οποίος θα 

                                                 
16 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. 
17 ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1. 
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πρέπει να εφαρµόζεται πλήρως για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού. 

(32) Τα κράτη µέλη πρέπει να καταρτίσουν κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις 
παραβίασης των διατάξεων του κανονισµού αυτού και να διασφαλίζουν την εφαρµογή τους. Οι 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.  

(33) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού πρέπει να εγκριθούν 
σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον 
καθορισµό των διαδικασιών άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που εκχωρούνται στην 
Επιτροπή18. 

(34) Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα 
µε το άρθρο 290 της Συνθήκης. Συγκεκριµένα, οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να 
θεσπίζονται όσον αφορά τις λεπτοµέρειες για τον υπολογισµό αρνητικών θέσεων, όταν ένα 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο κατέχει µια ακάλυπτη θέση σε µια σύµβαση αντιστάθµισης 
πιστωτικού κινδύνου, τα όρια κοινοποίησης ή γνωστοποίησης και τον περαιτέρω καθορισµό 
κριτηρίων και παραγόντων για να προσδιορίζεται πότε ένα ανεπιθύµητο συµβάν ή εξέλιξη 
ενέχει σοβαρή απειλή για τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα ή την εµπιστοσύνη της αγοράς 
σε ένα κράτος µέλος ή στην Ένωση.  

(35) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο στην 
οποία θα αξιολογείται η καταλληλότητα των ορίων πληροφόρησης και δηµοσιοποίησης που 
προβλέπονται, η λειτουργία των περιορισµών και των απαιτήσεων που αφορούν τη διαφάνεια 
των καθαρών αρνητικών θέσεων και το κατά πόσο άλλοι περιορισµοί ή όροι για τις ανοικτές 
πωλήσεις ή τις συµβάσεις αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου θεωρούνται κατάλληλοι.  

(36) Παρόλο που οι εθνικές αρµόδιες αρχές µπορούν να παρακολουθούν και γνωρίζουν καλύτερα 
τις εξελίξεις της αγοράς, οι συνολικές επιπτώσεις των προβληµάτων που σχετίζονται µε τις 
ανοικτές πωλήσεις και τις συµβάσεις αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου µπορούν να γίνουν 
πλήρως αντιληπτές στο πλαίσιο της Ένωσης. Για αυτόν τον λόγο, οι στόχοι του παρόντος 
κανονισµού µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης· η Ένωση µπορεί να 
εγκρίνει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως 
ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα απαιτούµενα προκειµένου 
να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.  

(37) ∆εδοµένου ότι ορισµένα κράτη µέλη έχουν ήδη θέσει σε εφαρµογή περιορισµούς για τις 
ανοικτές πωλήσεις και εφόσον προβλέπονται κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και δεσµευτικά 
τεχνικά πρότυπα τα οποία πρέπει να εγκριθούν πριν καταστεί δυνατή η πλήρης εφαρµογή του 
πλαισίου που πρόκειται να υιοθετηθεί, είναι απαραίτητο να προβλέπεται και επαρκές χρονικό 
διάστηµα. 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

                                                 
18 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ.23. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρµογής 

 Ο παρών κανονισµός ισχύει για τα ακόλουθα χρηµατοπιστωτικά µέσα: 

(1) χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε έναν τόπο 
διαπραγµάτευσης στην Ένωση, συµπεριλαµβανοµένων των µέσων αυτών κατά τη 
διαπραγµάτευσή τους εκτός ενός τόπου διαπραγµάτευσης· 

(2) παράγωγα τα οποία καθορίζονται στο παράρτηµα Ι τµήµα Γ σηµεία 4 έως 10 της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου19 τα οποία σχετίζονται µε 
κάποιο χρηµατοπιστωτικό µέσο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ή µε κάποιον εκδότη 
χρηµατοπιστωτικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, συµπεριλαµβανοµένων παρόµοιων 
παραγώγων τα οποία εισάγονται για διαπραγµάτευση εκτός ενός τόπου διαπραγµάτευσης·  

(3) χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από ένα κράτος µέλος ή την Ένωση και τα παράγωγα 
που ορίζονται στο παράρτηµα Ι τµήµα Γ, σηµεία 4 έως 10 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ που 
συνδέονται µε παρόµοιους χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από ένα κράτος µέλος ή την 
Ένωση ή µε µια υποχρέωση ενός κράτους µέλους ή της Ένωσης. 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

(α) ως «εξουσιοδοτηµένος βασικός διαπραγµατευτής» νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
που έχει υπογράψει συµφωνία µε έναν εκδότη κρατικού χρεωστικού τίτλου βάσει της 
οποίας το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεσµεύεται να ενεργεί ως βασικός 
διαπραγµατευτής όσον αφορά δραστηριότητες πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς 
σχετικά µε τον χρεωστικό τίτλο που εκδόθηκε από το συγκεκριµένο εκδότη. 

(β) ως «κεντρικός αντισυµβαλλόµενος» νοείται η οντότητα που παρεµβάλλεται νόµιµα 
ανάµεσα στους αντισυµβαλλόµενους για τις συµβάσεις υπό διαπραγµάτευση σε µία ή 
περισσότερες χρηµατοπιστωτικές αγορές, γίνεται αγοραστής για κάθε πωλητή και 
πωλητής για κάθε αγοραστή και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία ενός συστήµατος 
εκκαθάρισης. 

(γ) ως «σύµβαση αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου» νοείται µια σύµβαση παραγώγου 
στην οποία ο ένας συµβαλλόµενος καταβάλλει αµοιβή σε έναν άλλο συµβαλλόµενο ως 
αντάλλαγµα για αποζηµίωση ή πληρωµή σε περίπτωση αθέτησης της πληρωµής από µια 
οντότητα αναφοράς ή ενός πιστωτικού συµβάντος που σχετίζεται µε τη συγκεκριµένη 

                                                 
19 ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1. 
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οντότητα αναφοράς και οποιαδήποτε άλλη σύµβαση παραγώγων που έχει παρόµοιες 
οικονοµικές επιπτώσεις· 

(δ) ως «χρηµατοπιστωτικό µέσο» νοείται κάθε µέσο που αναφέρεται στο παράρτηµα 1, 
τµήµα Γ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ 

(ε) ως «κράτος µέλος προέλευσης» µιας ρυθµιζόµενης αγοράς, µιας επιχείρησης 
επενδύσεων που λειτουργεί έναν πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης ή οποιαδήποτε 
άλλη επιχείρηση επενδύσεων, νοείται το κράτος µέλος προέλευσης αυτής της 
ρυθµιζόµενης αγοράς ή επιχείρησης επενδύσεων υπό την έννοια του άρθρου 4 
παράγραφος 1 σηµείο 20 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ· 

(στ) ως «επιχείρηση επενδύσεων» νοείται µια επιχείρηση επενδύσεων, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. 

(ζ) ως «κρατικός χρεωστικός τίτλος» νοείται ένας χρεωστικός τίτλος που εκδίδεται από την 
Ένωση ή από ένα κράτος µέλος, συµπεριλαµβανοµένων υπουργείων, υπηρεσιών, 
κεντρικών τραπεζών, οργανισµών ή φορέων του κράτους µέλους. 

(η) ως «εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο» όσον αφορά µια εταιρεία νοείται το σύνολο των 
κοινών µετοχών και προνοµιούχων µετοχών που εκδίδονται από µια εταιρεία, 
εξαιρουµένων των µετατρέψιµων χρεογράφων. 

(θ) ως «εκδοθείς κρατικός χρεωστικός τίτλος» νοείται: 

(i) όσον αφορά ένα κράτος µέλος, η συνολική αξία των χρεωστικών τίτλων που 
εκδίδονται από το κράτος µέλος ή από υπουργεία, υπηρεσίες, κεντρικές τράπεζες, 
οργανισµούς ή φορείς του κράτους µέλους και δεν έχουν εξοφληθεί· 

(ii) όσον αφορά την Ένωση, η συνολική αξία των χρεωστικών τίτλων που εκδίδονται 
από την Ένωση και δεν έχουν εξοφληθεί· 

(ι) ως «τοπική επιχείρηση» νοείται µια επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 εδάφιο (ιβ) της οδηγίας 2004/39/ΕΚ που διαπραγµατεύεται τίτλους για 
λογαριασµό άλλων µελών µιας αγοράς ή διαµορφώνει τιµές για αυτά· 

(ια) ως «δραστηριότητα ειδικής διαπραγµάτευσης» νοείται µια δραστηριότητα που ορίζεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 1·  

(ιβ) ως «πολυµερής µηχανισµός διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆)» νοείται ένα πολυµερές σύστηµα 
υπό την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 εδάφιο 15 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ· 

(ιγ) ως «βασικός τόπος» όσον αφορά µια µετοχή νοείται ο τόπος διαπραγµάτευσης της 
συγκεκριµένης µετοχής µε τον υψηλότερο κύκλο εργασιών· 

(ιδ) ως «ρυθµιζόµενη αγορά» νοείται ένα πολυµερές σύστηµα υπό την έννοια του άρθρου 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 14 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ· 

(ιε) ως «σχετική αρµόδια αρχή» νοείται: 
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(i) σε σχέση µε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους ενός κράτους µέλους ή για συµβάσεις 
αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου που αφορούν υποχρεώσεις ενός κράτους 
µέλους, η αρµόδια αρχή του συγκεκριµένου κράτους µέλους, 

(ii) σε σχέση µε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους της Ένωσης ή για συµβάσεις 
αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου που αφορούν υποχρεώσεις της Ένωσης, η 
αρµόδια αρχή της δικαιοδοσίας στην οποία έχει συγκροτηθεί ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισµός Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας· 

(iii) σε σχέση µε χρηµατοπιστωτικό µέσο διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται στο 
σηµείο (i) ή (ii), η αρµόδια αρχή για το συγκεκριµένο χρηµατοπιστωτικό µέσο, 
όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής και προσδιορίζεται σύµφωνα µε το κεφάλαιο III του εν 
λόγω κανονισµού· 

(iv) σε σχέση µε ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο το οποίο δεν καλύπτεται στα σηµεία (i), 
(ii) ή (iii), η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στην οποία το χρηµατοπιστωτικό 
µέσο εισήχθη για πρώτη φορά για διαπραγµάτευση σε τόπο διαπραγµάτευσης·  

(ιστ) ως «ανοικτή πώληση» σε σχέση µε µια µετοχή ή χρεωστικό τίτλο νοείται κάθε πώληση 
της µετοχής ή χρεωστικού τίτλου, τα οποία ο πωλητής δεν κατέχει κατά τη στιγµή της 
σύναψης της συµφωνίας πώλησης, συµπεριλαµβανοµένης µιας πώλησης στην οποία 
κατά τη στιγµή της σύναψης της συµφωνίας πώλησης ο πωλητής έχει δανειστεί ή έχει 
συµφωνήσει να δανειστεί τη µετοχή ή χρεωστικό τίτλο για παράδοση κατά τον 
διακανονισµό· 

(ιζ) ως «ηµέρα συναλλαγής» νοείται µια ηµέρα συναλλαγής υπό την έννοια του άρθρου 4 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1287/2006·  

(ιη) ως «τόπος διαπραγµάτευσης» νοείται µια ρυθµιζόµενη αγορά ή ένας ΠΜ∆ στην Ένωση· 

(ιθ) ως «κύκλος εργασιών» µιας µετοχής νοείται ο κύκλος εργασιών, όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1287/2006. 

2. Η Επιτροπή µπορεί να θεσπίζει, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 36 
και µε την επιφύλαξη των προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, µέτρα που καθορίζουν τους 
ορισµούς της παραγράφου 1, κυρίως αυτούς που καθορίζουν πότε ένα φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο θεωρείται ότι κατέχει ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο για τους σκοπούς του ορισµού 
της ανοικτής πώλησης στην παράγραφο 1 εδάφιο ιστ).  

Άρθρο 3 
Αρνητικές και θετικές θέσεις 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, µια θέση που προκύπτει από οποιαδήποτε από 
τα παρακάτω πρέπει να θεωρείται αρνητική θέση σχετικά µε το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο 
µιας εταιρείας ή εκδοθέντες κρατικούς χρεωστικούς τίτλους ενός κράτους µέλους ή της 
Ένωσης: 

(α) ανοικτή πώληση µιας µετοχής που εκδόθηκε από την εταιρεία ή ενός χρεωστικού τίτλου 
που εκδόθηκε από το κράτος µέλος ή την Ένωση ή 
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(β) φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που πραγµατοποιεί µια συναλλαγή, η οποία δηµιουργεί ή 
σχετίζεται µε άλλο χρηµατοπιστωτικό µέσο και οι επιπτώσεις ή µία από τις επιπτώσεις 
της συναλλαγής είναι η παροχή χρηµατοπιστωτικών πλεονεκτηµάτων στο πρόσωπο σε 
περίπτωση µείωσης της τιµής ή της αξίας της µετοχής ή του χρεωστικού τίτλου.  

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, µια θέση που προκύπτει από οποιαδήποτε από 
τα παρακάτω πρέπει να θεωρείται αρνητική θέση σχετικά µε το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο 
µιας εταιρείας ή εκδοθέντες κρατικούς χρεωστικούς τίτλους ενός κράτους µέλους ή της 
Ένωσης: 

(α) κατοχή µιας µετοχής που εκδόθηκε από την εταιρεία ή ενός χρεωστικού τίτλου που 
εκδόθηκε από το κράτος µέλος ή την Ένωση· 

(β) φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που πραγµατοποιεί µια συναλλαγή, η οποία δηµιουργεί ή 
σχετίζεται µε χρηµατοπιστωτικό µέσο διαφορετικό από τα µέσα που ορίζονται στο 
σηµείο α) και οι επιπτώσεις ή µία από τις επιπτώσεις της συναλλαγής είναι η παροχή 
χρηµατοπιστωτικών πλεονεκτηµάτων στο πρόσωπο σε περίπτωση µείωσης της τιµής ή 
της αξίας της µετοχής ή του χρεωστικού τίτλου. 

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, ο υπολογισµός µιας αρνητικής θέσης και µιας 
θετικής θέσης σχετικά µε κρατικό χρεωστικό τίτλο περιλαµβάνει τυχόν συµβάσεις 
αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου που σχετίζονται µε µια υποχρέωση ή ένα πιστωτικό 
συµβάν που σχετίζεται µε ένα κράτος µέλος ή την Ένωση. 

4. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, η θέση που αποµένει µετά την αφαίρεση µιας 
θετικής θέσης που κατέχει ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σε σχέση µε το εκδοθέν µετοχικό 
κεφάλαιο µιας εταιρείας από µια αρνητική θέση που κατέχει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σε 
σχέση µε αυτό το κεφάλαιο, πρέπει να θεωρείται ως καθαρή αρνητική θέση σε σχέση µε το 
εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο αυτής της εταιρείας.  

5. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, η θέση που αποµένει µετά την αφαίρεση µιας 
θετικής θέσης που κατέχει ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σε σχέση µε τον εκδοθέντα 
χρεωστικό τίτλο ενός κράτους µέλους ή της Ένωσης από οποιαδήποτε αρνητική θέση που 
κατέχει αυτό το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σε σχέση µε τον ίδιο χρεωστικό τίτλο - πρέπει να 
θεωρείται καθαρή αρνητική θέση σε σχέση µε τον εκδοθέντα κρατικό χρεωστικό τίτλο ενός 
κράτους µέλους ή της Ένωσης.  

6. Ο υπολογισµός βάσει των παραγράφων 1 έως 5 για κρατικούς χρεωστικούς τίτλους αφορά 
κάθε κράτος µέλος ή την Ένωση, ακόµη και αν ξεχωριστές οντότητες εντός του κράτους 
µέλους ή της Ένωσης εκδίδουν κρατικούς χρεωστικούς τίτλους εκ µέρους του κράτους µέλους 
ή της Ένωσης.  

7. Η Επιτροπή εγκρίνει, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 36 και µε την 
επιφύλαξη των προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, µέτρα που καθορίζουν:  

(α) πότε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο θεωρείται ότι κατέχει µια µετοχή ή έναν χρεωστικό 
τίτλο για τους σκοπούς της παραγράφου 2· 

(β) περιπτώσεις στις οποίες ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει µια καθαρή αρνητική θέση 
για τους σκοπούς των παραγράφων 4 και 5 και τη µέθοδο υπολογισµού της θέσης· 
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(γ) τη µέθοδο υπολογισµού θέσεων για τους σκοπούς της παραγράφου 3, 4 και 5 όταν 
διαφορετικές οντότητες ενός οµίλου έχουν αρνητικές ή θετικές θέσεις ή για 
δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων που συνδέονται µε χωριστά κεφάλαια.  

Άρθρο 4 
Ακάλυπτη θέση σε µια σύµβαση αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου  

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που θεωρείται ότι 
έχει µια ακάλυπτη θέση σε µια σύµβαση αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου σχετικά µε µια 
υποχρέωση κράτους µέλους ή της Ένωσης, στον βαθµό που η σύµβαση αντιστάθµισης δεν 
χρησιµεύει στη λήψη µέτρων κατά του κινδύνου µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του 
εκδότη, όπου το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει µια θετική θέση στον κρατικό χρεωστικό 
τίτλο αυτού του εκδότη ή οποιαδήποτε θετική θέση στον χρεωστικό τίτλο του εκδότη για τον 
οποίο η τιµή του χρέους έχει υψηλή θετική συσχέτιση µε την τιµή της υποχρέωσης του 
κράτους µέλους ή της Ένωσης. Το µέρος στο πλαίσιο µιας σύµβασης αντιστάθµισης 
πιστωτικού κινδύνου που υποχρεούται να εκτελέσει την πληρωµή ή να καταβάλει την 
αποζηµίωση σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής ή πιστωτικού γεγονότος που σχετίζεται µε 
την οντότητα αναφοράς δεν έχει λόγω αυτής της υποχρέωσης µια ανοιχτή θέση για τους 
σκοπούς της παρούσας παραγράφου.  

2. Η Επιτροπή εγκρίνει, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 36 και µε την 
επιφύλαξη των προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, µέτρα που καθορίζουν:  

(α) περιπτώσεις στις οποίες µια συναλλαγή σύµβασης αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου 
θεωρείται πως λαµβάνει µέτρα κάλυψης έναντι κινδύνου αθέτησης, για τους σκοπούς 
της παραγράφου 1, και τη µέθοδο υπολογισµού µιας ανοιχτής θέσης σε µια σύµβαση 
αντιστάθµισης για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου· 

(β) τη µέθοδο υπολογισµού θέσεων για τους σκοπούς της παραγράφου 1 όταν διαφορετικές 
οντότητες ενός οµίλου έχουν αρνητικές ή θετικές θέσεις ή για δραστηριότητες 
διαχείρισης κεφαλαίων που συνδέονται µε χωριστά κεφάλαια.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

Άρθρο 5 
Κοινοποίηση προς τις αρµόδιες αρχές σηµαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε µετοχές  

1. Ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατέχει µια καθαρή αρνητική θέση σε σχέση µε το 
εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο µιας εταιρείας που διαθέτει µετοχές εισηγµένες προς 
διαπραγµάτευση σε µια αγορά διαπραγµάτευσης, ενηµερώνει τη σχετική αρµόδια αρχή κάθε 
φορά που η θέση αγγίζει, ή µειώνεται κάτω από το σχετικό όριο κοινοποίησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

2. Το σχετικό όριο κοινοποίησης είναι ένα ποσοστό ίσο µε το 0,2% της αξίας του εκδοθέντος 
µετοχικού κεφαλαίου της σχετικής εταιρείας και κάθε 0,1% κάτω από το όριο αυτό. 
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3. Η Επιτροπή µπορεί, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 36 και µε την 
επιφύλαξη των προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, να τροποποιήσει τα όρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές 
αγορές. 

Άρθρο 
Σήµανση εντολών ανοικτής πώλησης στον τόπο διαπραγµάτευσης 

Ένας τόπος διαπραγµάτευσης µε µετοχές που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση καθορίζει 
διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που εκτελούν εντολές στον τόπο 
διαπραγµάτευσης επισηµαίνουν τις εντολές πώλησης ως εντολές ανοικτής πώλησης, εάν ο πωλητής 
πραγµατοποιεί ανοικτή πώληση της µετοχής. Η αγορά διαπραγµάτευσης δηµοσιεύει τουλάχιστον 
καθηµερινά µια σύνοψη του όγκου των εντολών που έχουν επισηµανθεί ως εντολές ανοικτής πώλησης. 

Άρθρο 7 

∆ηµοσιοποίηση σηµαντικών καθαρών θέσεων σε µετοχές  

1. Ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατέχει µια καθαρή αρνητική θέση σε σχέση µε το 
εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο µιας εταιρείας που διαθέτει µετοχές εισηγµένες προς 
διαπραγµάτευση σε µια αγορά διαπραγµάτευσης, γνωστοποιεί στο κοινό λεπτοµέρειες 
σχετικά µε τη θέση, κάθε φορά που η θέση αγγίζει ή µειώνεται κάτω από το σχετικό όριο 
κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

2. Το σχετικό όριο κοινοποίησης είναι ένα ποσοστό ίσο µε το 0,5% της αξίας του εκδοθέντος 
µετοχικού κεφαλαίου της σχετικής εταιρείας και κάθε 0,1% κάτω από το όριο αυτό.  

3. Η Επιτροπή µπορεί, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 36 και µε την 
επιφύλαξη των προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, να τροποποιήσει τα όρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές 
αγορές. 

Άρθρο 8 

Κοινοποίηση στις αρµόδιες αρχές σηµαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε κρατικούς 

χρεωστικούς τίτλους και συµβάσεις αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου 

1. Ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατέχει οποιαδήποτε από τις παρακάτω θέσεις, πρέπει να 
ενηµερώνει τη σχετική αρµόδια αρχή όποτε παρόµοια θέση αγγίζει ή µειώνεται κάτω από ένα 
σχετικό όριο κοινοποίησης για το εν λόγω κράτος µέλος ή την Ένωση:  

(α) µια καθαρή αρνητική θέση σχετικά µε τον εκδοθέντα χρεωστικό τίτλο ενός κράτους 
µέλους ή της Ένωσης· 

(β) µια ανοιχτή θέση σε µια σύµβαση αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου σχετικά µε µια 
υποχρέωση ενός κράτους µέλους ή της Ένωσης.  
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2. Τα σχετικά όρια κοινοποίησης συνίστανται από µια αρχική τιµή και, στη συνέχεια, πρόσθετα 
προσαυξανόµενα επίπεδα σε σχέση µε κάθε κράτος µέλος και την Ένωση, όπως ορίζεται στα 
µέτρα που ελήφθησαν από την Επιτροπή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.  

3. Η Επιτροπή, µέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 36 και µε την 
επιφύλαξη των προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, προσδιορίζει τα ποσά και τα 
στοιχειώδη επίπεδα που ορίζονται στην παράγραφο 2. Πρέπει να λαµβάνει υπόψη όλα τα 
παρακάτω στοιχεία:  

(α) ότι τα όρια δεν πρέπει να ορίζονται σε επίπεδο τέτοιο ώστε απαιτείται κοινοποίηση 
θέσεων αµελητέας αξίας· 

(β) η συνολική αξία εκκρεµών εκδοθέντων κρατικών χρεωστικών τίτλων του κράτους 
µέλους και της Ένωσης και το µέσο µέγεθος των θέσεων που κατέχονται από 
παράγοντες της αγοράς σε σχέση µε τους κρατικούς χρεωστικούς τίτλους του 
συγκεκριµένου κράτους µέλους ή της Ένωσης. 

Άρθρο 9 

Μέθοδος κοινοποίησης και γνωστοποίησης  

1. Κάθε κοινοποίηση ή γνωστοποίηση βάσει των άρθρων 5, 7 ή 8 περιλαµβάνει λεπτοµέρειες για 
την ταυτότητα του φυσικού ή νοµικού προσώπου που κατέχει τη σχετική θέση, το µέγεθος της 
σχετικής θέσης, τον εκδότη σε σχέση µε τον οποίο κατέχεται η σχετική θέση και την 
ηµεροµηνία δηµιουργίας, µεταβολής ή παύσης της κατοχής της σχετικής θέσης. 

2. Ο σχετικός χρόνος για τον υπολογισµό µιας καθαρής αρνητικής θέσης είναι 12.00 µ.µ. της 
ηµέρας διαπραγµάτευσης κατά την οποία το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο κατέχει τη σχετική 
θέση. Η κοινοποίηση ή η γνωστοποίηση πραγµατοποιείται το αργότερο έως τις 3.30 µ.µ. της 
επόµενης ηµέρας διαπραγµάτευσης.  

3. Η κοινοποίηση πληροφοριών σε µια σχετική αρµόδια αρχή πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το 
σύστηµα που ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1287/2006. 

4. Η δηµοσιοποίηση πληροφοριών που ορίζεται στο άρθρο 7 πραγµατοποιείται κατά τρόπο που 
να διασφαλίζει την ταχεία και τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις πληροφορίες. Οι 
πληροφορίες πρέπει να διατίθενται στον επίσηµα καθορισµένο µηχανισµό του κράτους 
µέλους προέλευσης του εκδότη των µετοχών που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου20. 

5. Εκχωρούνται εξουσίες στην Επιτροπή για την έγκριση ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων που 
καθορίζουν τις λεπτοµέρειες των πληροφοριών που πρέπει να παρασχεθούν για τους σκοπούς 
της παραγράφου 1.  

Τα ρυθµιστικά πρότυπα που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο εγκρίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 
[7 έως 7δ] του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ... / .... [κανονισµός ΕΑΚΑΑ]. 

                                                 
20 ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38. 
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Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει σχέδια για τα εν λόγω ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα στην Επιτροπή το 
αργότερο έως τις [31 ∆εκεµβρίου 2011].  

6. Για να διασφαλιστούν οµοιόµορφοι όροι για την εφαρµογή της παραγράφου 4, εκχωρούνται 
εξουσίες στην Επιτροπή για την έγκριση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που θα καθορίζουν 
τα µέσα µε τα οποία οι πληροφορίες µπορούν να δηµοσιοποιούνται. 

Τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να εγκρίνονται 
σύµφωνα µε το άρθρο [7ε] του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. …/….[κανονισµός ΕΑΚΑΑ]. 

Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να υποβάλει σχέδια για αυτά τα ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα στην 
Επιτροπή το αργότερο έως τις [31 ∆εκεµβρίου 2011].  

Άρθρο 10 

Εφαρµογή εκτός της Ένωσης  

Οι απαιτήσεις κοινοποίησης και γνωστοποίησης βάσει του άρθρου 5, 7 και 8 ισχύουν για φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα που διαµένουν ή είναι εγκατεστηµένα είτε εντός είτε εκτός της Ένωσης.  

Άρθρο 11 

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ΕΑΚΑΑ  

1. Οι αρµόδιες αρχές παρέχουν πληροφορίες σε συνοπτική µορφή στην ΕΑΚΑΑ σε τριµηνιαία 
βάση για καθαρές αρνητικές θέσεις σε σχέση µε µετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς τίτλους και 
ακάλυπτες θέσεις σε σχέση µε συµβάσεις αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου, για τις οποίες 
αποτελεί τη σχετική αρµόδια αρχή και λαµβάνει κοινοποιήσεις βάσει των άρθρων 5 έως 8.  

2. Η ΕΑΚΑΑ µπορεί να ζητήσει, οποιαδήποτε στιγµή, µε σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων 
της βάσει του παρόντος κανονισµού, πρόσθετες πληροφορίες, από µια σχετική αρµόδια αρχή 
ενός κράτους µέλους, όσον αφορά καθαρές αρνητικές θέσεις που σχετίζονται µε µετοχές ή 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους ή ακάλυπτες θέσεις που σχετίζονται µε συµβάσεις 
αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου.  

Η αρµόδια αρχή παρέχει τις απαιτούµενες πληροφορίες στην ΕΑΚΑΑ το αργότερο εντός επτά 
ηµερολογιακών ηµερών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Άρθρο 12 
Περιορισµοί για ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις 

1. Ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν πρέπει να πραγµατοποιεί ανοικτή πώληση µιας µετοχής 
που έχει εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε έναν τόπο διαπραγµάτευσης ή ανοικτή πώληση 
ενός κρατικού χρεωστικού τίτλου όταν πληρούται µια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

(α) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει δανειστεί τη µετοχή ή το µέσο χρεωστικού τίτλου· 

(β) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει συνάψει συµφωνία να δανειστεί τη µετοχή ή το µέσο 
χρεωστικού τίτλου· 

(γ) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει προβεί σε ρύθµιση µε ένα τρίτο µέρος, βάσει της 
οποίας το τρίτο µέρος έχει επιβεβαιώσει ότι η µετοχή ή ο χρεωστικός τίτλος διατίθεται 
και προορίζεται για δανεισµό προς το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ώστε ο διακανονισµός 
να µπορεί να πραγµατοποιηθεί όταν αναµένεται. 

2. Για να διασφαλιστούν οµοιόµορφοι όροι εφαρµογής της παραγράφου 1 εκχωρούνται εξουσίες 
στην Επιτροπή για την έγκριση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που προσδιορίζουν τους 
τύπους συµφωνιών ή ρυθµίσεων που διασφαλίζουν επαρκώς ότι η µετοχή ή ο κρατικός 
χρεωστικός τίτλος θα είναι διαθέσιµα για διακανονισµό.  

Η Επιτροπή πρέπει κυρίως να λάβει υπόψη την ανάγκη διατήρησης της ρευστότητας των 
αγορών, ιδίως των κρατικών αγορών οµολόγων και των κρατικών αγορών επαναγοράς 
οµολόγων (αγορές repos).  

Τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να εγκρίνονται 
σύµφωνα µε το άρθρο [7ε] του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. …/….[Κανονισµός ΕΑΚΑΑ]. 

Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να υποβάλει σχέδια για αυτά τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στην 
Επιτροπή το αργότερο έως την [1η Ιανουαρίου 2012].  

Άρθρο 13 

∆ιαδικασίες αγοράς και πρόστιµα για καθυστερηµένο διακανονισµό 

1. Ένας τόπος διαπραγµάτευσης µε µετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς τίτλους εισηγµένους προς 
διαπραγµάτευση διασφαλίζει ότι ο τόπος διαπραγµάτευσης ή ο κεντρικός αντισυµβαλλόµενος 
που παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης για τον τόπο διαπραγµάτευσης διαθέτει διαδικασίες 
αγοράς που συµµορφώνονται µε τις παρακάτω απαιτήσεις: 

(α) όταν ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που πωλεί µετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς 
τίτλους στην αγορά δεν µπορεί να παραδώσει τις µετοχές ή τους χρεωστικούς τίτλους 
για διακανονισµό εντός τεσσάρων ηµερών διαπραγµάτευσης µετά την ηµέρα κατά την 
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οποία πραγµατοποιήθηκε η διαπραγµάτευση ή εντός έξι ηµερών διαπραγµάτευσης µετά 
την ηµέρα κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η διαπραγµάτευση στην περίπτωση 
δραστηριοτήτων ειδικής διαπραγµάτευσης, τότε οι διαδικασίες τίθενται αυτόµατα σε 
εφαρµογή για την αγορά διαπραγµάτευσης ή τον κεντρικό αντισυµβαλλόµενο µε σκοπό 
την αγορά των µετοχών ή του κρατικού χρεωστικού τίτλου, ώστε να διασφαλίζεται η 
παράδοση των τίτλων για διακανονισµό· 

(β) όταν ο τόπος διαπραγµάτευσης ή ο κεντρικός αντισυµβαλλόµενος δεν είναι σε θέση να 
αγοράσει τις µετοχές ή τον κρατικό χρεωστικό τίτλο για παράδοση, τότε καταβάλλεται 
χρηµατική αποζηµίωση από τον τόπο διαπραγµάτευσης ή τον κεντρικό 
αντισυµβαλλόµενο στον αγοραστή βάσει της αξίας των µετοχών ή του χρεωστικού 
τίτλου προς παράδοση την ηµέρα παράδοσης, καθώς και ένα ποσό για τυχόν ζηµίες που 
υπέστη ο αγοραστής· 

(γ) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του καταβάλλει 
ένα ποσό στον τόπο διαπραγµάτευσης ή στον κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ως 
αποζηµίωση του τόπου διαπραγµάτευσης ή του κεντρικού αντισυµβαλλόµενου για όλα 
τα ποσά που έχουν καταβληθεί σύµφωνα µε τα σηµεία α και β.  

2. Ένας τόπος διαπραγµάτευσης µε µετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς τίτλους εισηγµένους προς 
διαπραγµάτευση διασφαλίζει ότι διαθέτει διαδικασίες ή ότι το σύστηµα διακανονισµού που 
παρέχει υπηρεσίες διακανονισµού για τις µετοχές ή τους χρεωστικούς τίτλους διαθέτει 
διαδικασίες, που διασφαλίζουν ότι όταν ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που πωλεί µετοχές ή 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους στον τόπο διαπραγµάτευσης αδυνατεί να παραδώσει τις 
µετοχές ή τους χρεωστικούς τίτλους για διακανονισµό έως την ηµεροµηνία κατά την οποία 
αναµένεται να πραγµατοποιηθεί ο διακανονισµός, τότε αυτό το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
είναι υποχρεωµένο να καταβάλλει καθηµερινά χρηµατικά ποσά στον τόπο διαπραγµάτευσης ή 
σύστηµα διακανονισµού για κάθε µέρα κατά την οποία συνεχίζεται η αδυναµία αυτή. 

Οι ηµερήσιες πληρωµές θα πρέπει να είναι επαρκώς υψηλές προκειµένου να µην επιτρέπουν 
στον πωλητή να αποκτήσει κέρδος από την αποτυχία διακανονισµού και να ενεργεί 
αποτρεπτικά για φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αθετούν τις υποχρεώσεις διακανονισµού.  

3. Ένας τόπος διαπραγµάτευσης στον οποίο εισάγονται για διαπραγµάτευση µετοχές ή κρατικοί 
χρεωστικοί τίτλοι πρέπει να έχει θεσπίσει κανόνες που θα συµβάλουν στην απαγόρευση σε 
ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι µέλος ενός τόπου διαπραγµάτευσης να συµµετέχει σε 
περαιτέρω ανοικτές πωλήσεις µετοχών ή µέσων κρατικών χρεωστικών τίτλων στον τόπο 
διαπραγµάτευσης από τη στιγµή που το πρόσωπο αυτό αθετεί τις υποχρεώσεις διακανονισµού 
µιας συναλλαγής που προκύπτει από µια ανοικτή πώληση σε αυτόν τον χώρο 
διαπραγµάτευσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Άρθρο 14 
Εξαιρέσεις όταν η βασική αγορά διαπραγµάτευσης βρίσκεται εκτός της Ένωσης 

1. Τα άρθρα 5, 7, 12 και 13 δεν ισχύουν για µετοχές µιας εταιρείας που έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγµάτευση σε έναν τόπο διαπραγµάτευσης στην Ένωση, όταν ο βασικός τόπος 
διαπραγµάτευσης των µετοχών βρίσκεται σε χώρα εκτός της Ένωσης. 

2. Η σχετική αρµόδια αρχή αξιολογεί, για µετοχές µιας εταιρείας υπό διαπραγµάτευση σε τόπο 
διαπραγµάτευσης της Ένωσης και σε τόπο που βρίσκεται εκτός της Ένωσης, τουλάχιστον 
κάθε δύο έτη, αν ο βασικός τόπος για τη διαπραγµάτευση αυτών των µετοχών βρίσκεται εκτός 
της Ένωσης.  

Η σχετική αρµόδια αρχή ενηµερώνει την ΕΑΚΑΑ για τυχόν µετοχές που προσδιορίστηκε πως 
έχουν τον βασικό τόπο διαπραγµάτευσης εκτός της Ένωσης. 

Η ΕΑΚΑΑ δηµοσιεύει τον κατάλογο των µετοχών για τις οποίες ο βασικός τόπος βρίσκεται 
εκτός της Ένωσης κάθε δύο έτη. Ο κατάλογος ισχύει για περίοδο δύο ετών.  

3. Εκχωρούνται εξουσίες στην Επιτροπή για την έγκριση ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων που 
ορίζουν τη µέθοδο υπολογισµού του κύκλου εργασιών για τον καθορισµό του κύριου τόπου 
διαπραγµάτευσης µιας µετοχής.  

Τα ρυθµιστικά πρότυπα που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο εγκρίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 
[7 έως 7δ] του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ... / .... [κανονισµός ΕΑΚΑΑ]. 

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει σχέδια για τα εν λόγω ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα στην Επιτροπή το 
αργότερο έως τις [31 ∆εκεµβρίου 2011].  

4. Προκειµένου να εξασφαλιστούν οµοιόµορφες συνθήκες εφαρµογής των παραγράφων 1 και 2, 
εκχωρούνται εξουσίες στην Επιτροπή για την έγκριση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για 
να καθοριστεί:  

(α) η ηµεροµηνία κατά την οποία και η περίοδος για την οποία πραγµατοποιείται ο 
υπολογισµός του βασικού τόπου για µια µετοχή· 

(β) η ηµεροµηνία έως την οποία η σχετική αρµόδια αρχή ενηµερώνει την ΕΑΚΑΑ για τις 
µετοχές µε βασικό τόπο εκτός της Ένωσης, 

(γ) την ηµεροµηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ ο κατάλογος µετά τη δηµοσίευσή του 
από την ΕΑΚΑΑ.  

Τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να εγκρίνονται 
σύµφωνα µε το άρθρο [7ε] του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. …/….[Κανονισµός ΕΑΚΑΑ]. 
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Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να υποβάλει σχέδια για αυτά τα ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα στην 
Επιτροπή το αργότερο έως τις [31 ∆εκεµβρίου 2011].  

Άρθρο 15 

Εξαιρέσεις για δραστηριότητες ειδικής διαπραγµάτευσης και πρωτογενούς αγοράς 

1. Τα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 12 δεν ισχύουν για τις δραστηριότητες µιας επιχείρησης επενδύσεων ή 
οντότητας τρίτης χώρας ή τοπικής επιχείρησης που αποτελεί µέλος ενός τόπου 
διαπραγµάτευσης αγοράς τρίτης χώρας, της οποίας το νοµικό και εποπτικό πλαίσιο έχει 
δηλωθεί ως ισοδύναµο σύµφωνα µε την παράγραφο 2, όταν ενεργεί ως βασικός 
διαπραγµατευτής σε ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο, που υποβάλλεται σε διαπραγµάτευση εντός 
ή εκτός ενός τόπου διαπραγµάτευσης, µε µία από τις δύο ή και τις δύο ακόλουθες ιδιότητες: 

(α) µε τη δηµοσίευση αυστηρών, ταυτόχρονων ζευγών εντολών συγκριτικού µεγέθους και 
σε ανταγωνιστικές τιµές, µε αποτέλεσµα την παροχή ρευστότητας σε τακτική και 
µόνιµη βάση προς την αγορά 

(β) στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηµατικής της δραστηριότητας, µέσω της εκτέλεσης 
εντολών που προέρχονται από πελάτες ή ως ανταπόκριση σε αιτήµατα πελατών για 
διαπραγµάτευση, καθώς και µέσω αντιστάθµισης των κινδύνων των θέσεων που 
προκύπτουν από τις εν λόγω διαπραγµατεύσεις.  

2. Η Επιτροπή µπορεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2, να 
λάβει αποφάσεις, καθορίζοντας ότι το νοµικό και εποπτικό πλαίσιο µιας τρίτης χώρας 
διασφαλίζει ότι µια αγορά που είναι εξουσιοδοτηµένη στη συγκεκριµένη τρίτη χώρα 
συµµορφώνεται µε τις νοµικά δεσµευτικές απαιτήσεις, οι οποίες, για τον σκοπό της 
εφαρµογής της εξαίρεσης που ορίζεται στην παράγραφο 1, είναι ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις 
που προκύπτουν από τον τίτλο III της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, από την οδηγία 2003/6/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου21 και την οδηγία 2004/109/ΕΚ και οι οποίες 
υπόκεινται στην αποτελεσµατική εποπτεία και επιβολή στη συγκεκριµένη τρίτη χώρα.  

Το νοµικό και εποπτικό πλαίσιο µιας τρίτης χώρας µπορεί να θεωρείται ισοδύναµο όταν το εν 
λόγω πλαίσιο πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

(α) οι αγορές της εν λόγω τρίτης χώρας υπόκεινται σε εξουσιοδότηση και αποτελεσµατική 
εποπτεία και επιβολή σε µόνιµη βάση· 

(β) οι αγορές έχουν σαφείς και διαφανείς κανονισµούς σχετικά µε την εισαγωγή των 
κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση, ώστε οι εν λόγω κινητές αξίες να µπορούν να 
υποβληθούν σε διαπραγµάτευση µε δίκαιο, τακτικό και αποτελεσµατικό τρόπο και να 
είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες· 

(γ) οι εκδότες κινητών αξιών υπόκεινται σε απαιτήσεις περιοδικής και διαρκούς 
πληροφόρησης που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών· 

                                                 
21 ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. 16. 
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(δ) διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της αγοράς αποτρέποντας καταχρηστικές 
πρακτικές στην αγορά µέσω πράξεων προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές 
πληροφορίες και πράξεων χειραγώγησης της αγοράς.  

3. Τα άρθρα 8, 12 δεν ισχύουν για τις δραστηριότητες ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου, το 
οποίο ενεργώντας ως εξουσιοδοτηµένος βασικός διαπραγµατευτής βάσει συµφωνίας µε έναν 
εκδότη κρατικού χρεωστικού τίτλου, λειτουργεί ως βασικός διαπραγµατευτής σε ένα 
χρηµατοπιστωτικό µέσο όσον αφορά δραστηριότητες πρωτογενούς ή δευτερογενούς αγοράς 
σχετικά µε τον κρατικό χρεωστικό τίτλο. 

4. Τα άρθρα 5, 6, 7 και 12 δεν ισχύουν για ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο όταν αυτό συµµετέχει 
σε µια ανοικτή πώληση µιας µετοχής ή κατέχει καθαρή αρνητική θέση όσον αφορά τη 
διενέργεια πράξεων σταθεροποίησης βάσει του κεφαλαίου III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
2273/200322.  

5. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 ισχύουν µόνο όταν το εν λόγω 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει πρώτα ενηµερώσει γραπτώς την αρµόδια αρχή του κράτους 
µέλους προέλευσης για την πρόσθεσή του να κάνει χρήση της εξαίρεσης. Η κοινοποίηση 
πρέπει να πραγµατοποιείται εντός τουλάχιστον τριάντα ηµερολογιακών ηµερών πριν το 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο κάνει χρήση της εξαίρεσης. 

6. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους προέλευσης µπορεί να απαγορεύσει τη χρήση της 
εξαίρεσης αν θεωρήσει ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν πληροί τους όρους της 
εξαίρεσης. Οποιαδήποτε απαγόρευση πρέπει να επιβάλλεται εντός περιόδου τριάντα 
ηµερολογιακών ηµερών που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο ή στη συνέχεια αν η αρµόδια αρχή 
ενηµερωθεί πως υπήρξαν αλλαγές στις συνθήκες σύµφωνα µε τις οποίες ένα πρόσωπο δεν 
πληροί πια τους όρους.  

7. Μια οντότητα τρίτης χώρας η οποία δεν εξουσιοδοτείται στην Ένωση, πρέπει να αποστείλει 
την ειδοποίηση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 στην αρµόδια αρχή του κύριου τόπου 
διαπραγµάτευσης στην Ένωση, στον οποίο διαπραγµατεύεται.  

8. Ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο έχει σταλεί ειδοποίηση βάσει της παραγράφου 5 
πρέπει το συντοµότερο δυνατό να ενηµερώσει γραπτώς την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους 
προέλευσης σχετικά µε το που υπάρχουν αλλαγές οι οποίες θα µπορούσαν να επηρεάσουν την 
επιλεξιµότητα για τη χρήση της εξαίρεσης.  

9. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους προέλευσης µπορεί να ζητήσει πληροφορίες γραπτώς, 
από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που υπόκειται στο πλαίσιο των εξαιρέσεων που ορίζονται 
στην παράγραφο 1, 3 ή 4 σχετικά µε τις αρνητικές θέσεις ή τις δραστηριότητες που 
διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής της εξαίρεσης. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο πρέπει να 
παράσχει τις πληροφορίες το αργότερο τέσσερις ηµερολογιακές ηµέρες µετά τη διατύπωση 
του αιτήµατος.  

10. Η οικεία αρµόδια αρχή ενηµερώνει την ΕΑΚΑΑ εντός δύο εβδοµάδων από την κοινοποίηση 
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 ή 8 σχετικά µε ειδικούς διαπραγµατευτές και 
εξουσιοδοτηµένους βασικούς διαπραγµατευτές που κάνουν χρήση της εξαίρεσης καθώς και 

                                                 
22 ΕΕ L 336 της 23.12.2003, σ. 33. 
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για οποιουσδήποτε ειδικούς διαπραγµατευτές και εξουσιοδοτηµένους βασικούς 
διαπραγµατευτές που δεν κάνουν πλέον χρήση της εξαίρεσης.  

11. Η ΕΑΚΑΑ δηµοσιεύει στον ιστότοπό της έναν κατάλογο των ειδικών διαπραγµατευτών και 
των εξουσιοδοτηµένων βασικών διαπραγµατευτών που κάνουν χρήση της εξαίρεσης και τον 
επικαιροποιεί σε τακτική βάση.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΑΚΑΑ 

Τµήµα 1 
Εξουσίες των αρµόδιων αρχών 

Άρθρο 16 
Κοινοποίηση σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

1. Η αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους µπορεί να ζητήσει από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα 
οποία έχουν καθαρές αρνητικές θέσεις που σχετίζονται µε ένα συγκεκριµένο 
χρηµατοπιστωτικό µέσο ή τάξη χρηµατοπιστωτικών µέσων, να την ενηµερώσουν ή να 
κοινοποιήσουν στο κοινό λεπτοµέρειες για τη θέση, όποτε η θέση αγγίζει ή βρίσκεται κάτω 
από το όριο κοινοποίησης που έχει οριστεί από την αρµόδια αρχή όταν πληρούνται όλες οι 
παρακάτω προϋποθέσεις:  

(α) υπάρχουν ανεπιθύµητα συµβάντα ή εξελίξεις οι οποίες αποτελούν σοβαρή απειλή για τη 
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα ή την εµπιστοσύνη της αγοράς στο κράτος µέλος ή σε 
ένα ή περισσότερα άλλα κράτη µέλη· 

(β) το µέτρο είναι απαραίτητο για την αντιµετώπιση της απειλής.  

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για χρηµατοπιστωτικά µέσα για τα οποία απαιτείται ήδη 
διαφάνεια βάσει των άρθρων 5 έως 8 του κεφαλαίου ΙΙ.  

Άρθρο 17 

Περιορισµοί όσον αφορά τις ανοικτές πωλήσεις και παρόµοιες συναλλαγές σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις 

1. Η αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους µπορεί να λάβει το µέτρο που ορίζεται στις 
παραγράφους 2 ή 3, όπου πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

(α) υπάρχουν ανεπιθύµητα συµβάντα ή εξελίξεις οι οποίες ενέχουν σοβαρή απειλή για τη 
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα ή την εµπιστοσύνη της αγοράς στο κράτος µέλος ή σε 
ένα ή περισσότερα άλλα κράτη µέλη· 

(β) το µέτρο είναι απαραίτητο για την αντιµετώπιση της απειλής.  
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2. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους µπορεί να απαγορεύσει ή να επιβάλλει προϋποθέσεις 
που συνδέονται µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν σε:  

(α) ανοικτή πώληση· 

(β) µια συναλλαγή εκτός από ανοικτή πώληση η οποία δηµιουργεί, ή συνδέεται µε, ένα 
χρηµατοπιστωτικό µέσο και η επίπτωση ή µια από τις επιπτώσεις αυτής της συναλλαγής 
είναι η εκχώρηση ενός χρηµατοοικονοµικού πλεονεκτήµατος για το φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο σε περίπτωση µείωσης στην τιµή ή την αξία ενός άλλου χρηµατοπιστωτικού 
µέσου.  

3. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους µπορεί να εµποδίσει φυσικά ή νοµικά πρόσωπα να 
συµµετάσχουν σε συναλλαγές που σχετίζονται µε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή να περιορίσει 
την αξία των συναλλαγών στο χρηµατοπιστωτικό µέσο στο οποίο µπορεί να συµµετέχουν.  

4. Ένα µέτρο σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ή 3 µπορεί να ισχύει για όλες τις συναλλαγές που 
αφορούν χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ειδικής κατηγορίας ή ενός 
ειδικού χρηµατοπιστωτικού µέσου. Το µέτρο µπορεί να ισχύει σε περιπτώσεις ή να υπόκειται 
σε εξαιρέσεις που προβλέπονται από την οικεία αρµόδια αρχή. Εξαιρέσεις µπορούν 
ειδικότερα να καθορίζονται για να εφαρµόζονται σε δραστηριότητες ειδικής διαπραγµάτευσης 
και σε κύριες δραστηριότητές της αγοράς.  

Άρθρο 18 

Περιορισµοί συναλλαγών συµβάσεων αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις 

1. Η αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους µπορεί να εµποδίσει ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να 
συµµετέχει σε συναλλαγές συµβάσεων αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου που σχετίζεται µε 
την υποχρέωση ενός κράτους µέλους ή της Ένωσης ή να περιορίσει την αξία ακάλυπτων 
θέσεων συµβάσεων αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου που µπορεί να συναφθούν από 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συνδέονται µε µια υποχρέωση ενός κράτους µέλους ή της 
Ένωσης, όπου πληρούνται και οι δύο παρακάτω όροι:  

(α) υπάρχουν ανεπιθύµητα συµβάντα ή εξελίξεις οι οποίες ενέχουν σοβαρή απειλή για τη 
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα ή την εµπιστοσύνη της αγοράς στο κράτος µέλους ή σε 
ένα ή περισσότερα άλλα κράτη µέλη· 

(β) το µέτρο είναι απαραίτητο για την αντιµετώπιση της απειλής.  

2. Ένα µέτρο δυνάµει της παραγράφου 1 µπορεί να ισχύει για συναλλαγές συµβάσεων 
αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου µιας συγκεκριµένης κατηγορίας ή σε συγκεκριµένες 
συναλλαγές συµβάσεων αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου. Το µέτρο µπορεί να ισχύει σε 
περιπτώσεις ή να υπόκειται σε εξαιρέσεις που καθορίζονται από την αρµόδια αρχή. 
Εξαιρέσεις µπορούν ειδικότερα να καθορίζονται για να εφαρµόζονται σε δραστηριότητες 
ειδικής διαπραγµάτευσης και σε κύριες δραστηριότητές της αγοράς.  
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Άρθρο 19 

Εξουσία για τον προσωρινό περιορισµό ανοικτών πωλήσεων χρηµατοπιστωτικών µέσων σε 

περίπτωση σηµαντικής πτώσης της τιµής 

1. Όταν η τιµή ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου σε τόπο διαπραγµάτευσης έχει, κατά τη διάρκεια 
µιας ηµέρας διαπραγµάτευσης, µειωθεί από την αξία που ορίζεται στην παράγραφο 4, από την 
τιµή κλεισίµατος σε αυτόν τον τόπο την προηγούµενη ηµέρα συναλλαγών, η αρµόδια αρχή 
του κράτους µέλους προέλευσης για τον εν λόγω τόπο εξετάζει κατά πόσον είναι σκόπιµο να 
απαγορευθεί ή να περιοριστεί η συµµετοχή φυσικών ή νοµικών προσώπων σε ανοικτή 
πώληση χρηµατοπιστωτικού µέσου στον τόπο διαπραγµάτευσης ή διαφορετικά να 
περιοριστούν οι συναλλαγές σε αυτό το χρηµατοπιστωτικό µέσο στον εν λόγω τόπο 
διαπραγµάτευσης προκειµένου να αποτραπεί η άτακτη υποχώρηση της τιµής του 
χρηµατοπιστωτικού µέσου.  

Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή έχει πεισθεί σύµφωνα µε πρώτο εδάφιο ότι είναι σκόπιµο 
να πράξει κάτι τέτοιο, οφείλει στην περίπτωση µετοχής ή χρεωστικού τίτλου, να απαγορεύσει 
ή να περιορίσει την συµµετοχή προσώπων σε µια ανοικτή πώληση στον τόπο 
διαπραγµάτευσης ή στην περίπτωση άλλου τύπου χρηµατοπιστωτικού µέσου, να περιορίσει 
τις συναλλαγές σε αυτό το χρηµατοπιστωτικό µέσο για τον εν λόγω τόπο διαπραγµάτευσης.  

2. Το µέτρο ισχύει για µια περίοδο που δεν υπερβαίνει το τέλος της ηµέρας διαπραγµάτευσης 
που ακολουθεί την ηµέρα διαπραγµάτευσης κατά την οποία προκύπτει η πτώση των τιµών.  

3. Το µέτρο ισχύει σε περιπτώσεις ή υπόκειται σε εξαιρέσεις που καθορίζονται από την αρµόδια 
αρχή. Εξαιρέσεις µπορούν ειδικότερα να καθορίζονται για να εφαρµόζονται σε 
δραστηριότητες ειδικής διαπραγµάτευσης και σε κύριες δραστηριότητές της αγοράς.  

4. Η πτώση της αξίας ανέρχεται σε 10% ή περισσότερο στην περίπτωση µιας µετοχής και για 
άλλες κατηγορίες χρηµατοπιστωτικών µέσων σε ένα ποσό που καθορίζεται από την Επιτροπή. 

Η Επιτροπή, µέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 36 και µε την 
επιφύλαξη των προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, προσδιορίζει την πτώση της τιµής των 
χρηµατοπιστωτικών µέσων µε εξαίρεση τις µετοχές, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
κάθε κατηγορίας χρηµατοπιστωτικού µέσου.  

5. Εκχωρούνται εξουσίες στην Επιτροπή για την έγκριση ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων για 
τον προσδιορισµό της µεθόδου υπολογισµού της πτώσης κατά 10% για τις µετοχές και της 
πτώσης της αξίας που καθορίζεται από την Επιτροπή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.  

Τα ρυθµιστικά πρότυπα που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο εγκρίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 
[7 έως 7δ] του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ... / .... [κανονισµός ΕΑΚΑΑ]. 

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει σχέδια για τα εν λόγω ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα στην Επιτροπή το 
αργότερο έως τις [31 ∆εκεµβρίου 2011].  

Άρθρο 20 

Περίοδος περιορισµών 
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Οποιοδήποτε µέτρο επιβάλλεται σύµφωνα µε τα άρθρα 16 έως 18 πρέπει να ισχύει για µια αρχική 
περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ειδοποίησης 
που ορίζεται στο άρθρο 21.  

Οποιοδήποτε παρόµοιο µέτρο µπορεί να ανανεωθεί για περαιτέρω περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους 
τρεις µήνες κάθε φορά. 

Άρθρο 21 

Ανακοίνωση περιορισµών 

1. Η αρµόδια αρχή δηµοσιεύει στον ιστότοπό της ανακοίνωση της απόφασης για επιβολή ή 
ανανέωση των µέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 16 έως 19. 

2. Η ανακοίνωση περιλαµβάνει λεπτοµέρειες τουλάχιστον για: 

(α) τα µέτρα που επιβάλλονται, συµπεριλαµβανοµένων των µέσων και της κατηγορίας των 
συναλλαγών για τις οποίες ισχύουν, καθώς και τη διάρκεια των µέτρων· 

(β) τους λόγους για τους οποίους η αρµόδια αρχή θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η επιβολή 
των µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων που υποστηρίζουν τους λόγους. 

3. Ένα µέτρο βάσει των άρθρων 16 έως 19 τίθεται σε εφαρµογή όταν η ανακοίνωση δηµοσιευθεί 
ή κατά τον χρόνο που καθορίζεται στην ανακοίνωση µετά τη δηµοσίευσή της και ισχύει µόνο 
για συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µετά την εφαρµογή του µέτρου. 

Άρθρο 22 

Κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ και σε άλλες αρµόδιες αρχές 

1. Πριν από την επιβολή ή την ανανέωση οποιουδήποτε µέτρου σύµφωνα µε τα άρθρα 16, 17 ή 
18 και πριν από την επιβολή οποιουδήποτε περιορισµού σύµφωνα µε το άρθρο 19, η αρµόδια 
αρχή κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ και άλλες αρµόδιες αρχές το µέτρο το οποίο προτείνει.  

2. Η κοινοποίηση αυτή περιλαµβάνει λεπτοµέρειες των προτεινόµενων µέτρων, της κατηγορίας 
των χρηµατοπιστωτικών µέσων και συναλλαγών στις οποίες θα εφαρµόζονται, τα αποδεικτικά 
στοιχεία που ενισχύουν αυτές τις αιτιολογήσεις και τον χρόνο κατά τον οποίο πρόκειται να 
τεθούν σε ισχύ τα µέτρα.  

3. Η κοινοποίηση της πρότασης για την επιβολή ή ανανέωση ενός µέτρου σύµφωνα µε τα άρθρα 
16, 17 και 18 πρέπει να πραγµατοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες πριν το µέτρο έχει 
προγραµµατιστεί τεθεί σε ισχύ ή να ανανεωθεί. Σε εξαιρετικές συνθήκες, η αρµόδια αρχή 
µπορεί να προβεί στην κοινοποίηση σε λιγότερο από 24 ώρες πριν το µέτρο έχει 
προγραµµατιστεί να τεθεί σε ισχύ, σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να υπάρξει 
ειδοποίηση 24 ώρες πριν. Η κοινοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 19 πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί πριν από αυτό το µέτρο έχει προγραµµατιστεί να τεθεί σε ισχύ.  

4. Μια αρµόδια αρχή κράτους µέλους που λαµβάνει κοινοποίηση βάσει του παρόντος άρθρου 
µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε τα άρθρα 16 έως 19 στο εν λόγω κράτος µέλος στο οποίο 
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έχει πεισθεί ότι το µέτρο είναι αναγκαίο για να βοηθήσει την άλλη αρµόδια αρχή. Η αρµόδια 
αρχή πρέπει επίσης να προχωρήσει σε κοινοποίηση σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 3, 
στην οποία προτείνει τη λήψη µέτρων.  

Τµήµα 2 
Εξουσίες της ΕΑΚΑΑ 

Άρθρο 23 

Συντονισµός από την ΕΑΚΑΑ 

1. Η ΕΑΚΑΑ διενεργεί διευκολυντικό και συντονιστικό έργο σε σχέση µε τα µέτρα που 
λαµβάνονται από τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε το τµήµα 1. Συγκεκριµένα η ΕΑΚΑΑ 
διασφαλίζει ότι έχει υιοθετηθεί µια συνεκτική προσέγγιση από τις αρµόδιες αρχές σχετικά µε 
τα µέτρα σύµφωνα µε το τµήµα 1, κυρίως όταν είναι αναγκαίο να κάνει χρήση των εξουσιών 
παρέµβασης σύµφωνα µε το τµήµα 1, τη φύση των µέτρων που έχουν επιβληθεί και την 
έναρξη και τη διάρκεια των µέτρων.  

2. Μετά τη λήψη της κοινοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 22 για κάθε µέτρο που πρόκειται να 
επιβληθεί ή να ανανεωθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 16, 17 ή 18, η ΕΑΚΑΑ πρέπει εντός 24 
ωρών να εκδώσει µια γνωµοδότηση σχετικά µε το κατά πόσο θεωρεί ότι το µέτρο ή το 
προτεινόµενο µέτρο είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση της εξαιρετικής κατάστασης. Η 
γνωµοδότηση αυτή πρέπει να προσδιορίζει κατά πόσο η ΕΑΚΑΑ θεωρεί ότι προέκυψαν 
ανεπιθύµητα γεγονότα ή εξελίξεις, τα οποία συνιστούν σοβαρή απειλή για τη 
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα ή την εµπιστοσύνη της αγοράς σε ένα ή περισσότερα κράτη 
µέλη, αν το µέτρο ή το προτεινόµενο µέτρο είναι κατάλληλο και εντός των ορίων της 
αναλογικότητας για την αντιµετώπιση της απειλής και αν η προτεινόµενη διάρκεια των 
µέτρων είναι αιτιολογηµένη. Αν η ΕΑΚΑΑ κρίνει ότι µέτρο από άλλες αρµόδιες αρχές είναι 
απαραίτητο για την αντιµετώπιση της απειλής, το αναφέρει επίσης στη γνωµοδότηση. Η 
γνωµοδότηση δηµοσιεύεται στον ιστότοπο της ΕΑΚΑΑ.  

3. Όταν µια αρµόδια αρχή προτίθεται να λάβει ή λαµβάνει µέτρα αντίθετα µε µια γνωµοδότηση 
της ΕΑΚΑΑ σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ή αρνείται να λάβει µέτρα αντίθετα προς µια 
γνωµοδότηση της ΕΑΚΑΑ σύµφωνα µε την εν λόγω παράγραφο, πρέπει να δηµοσιεύσει 
άµεσα στον ιστότοπό της µια ανακοίνωση στην οποία θα εξηγεί πλήρως τους λόγους της 
επιλογής της.  

Άρθρο 24 

Εξουσίες παρέµβασης της ΕΑΚΑΑ  

1. Σύµφωνα µε το άρθρο [6α παράγραφος 5] του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ... / .... [κανονισµός 
ΕΑΚΑΑ], η ΕΑΚΑΑ, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, λαµβάνει 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα:  

(α) απαιτεί από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν καθαρές αρνητικές θέσεις σε 
σχέση µε συγκεκριµένο χρηµατοπιστωτικό µέσο ή κατηγορία χρηµατοπιστωτικών 
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µέσων, να ενηµερώνουν την αρµόδια αρχή ή να δηµοσιοποιούν λεπτοµέρειες για τη 
θέση αυτή· 

(β) απαγορεύει ή επιβάλλει προϋποθέσεις σχετικά µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 
συµµετέχουν σε µια ανοικτή πώληση ή συναλλαγή η οποία δηµιουργεί, ή συνδέεται µε, 
ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο και η επίπτωση ή µια από τις επιπτώσεις της συναλλαγής 
είναι η εκχώρηση χρηµατοπιστωτικού πλεονεκτήµατος για το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
στην περίπτωση µείωσης της τιµής ή της αξίας ενός άλλου χρηµατοπιστωτικού µέσου· 

(γ) περιορίζει τη συµµετοχή φυσικών ή νοµικών προσώπων σε συναλλαγές συµβάσεων 
αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου που σχετίζονται µε την υποχρέωση ενός κράτους 
µέλους ή της Ένωσης ή περιορίζει την αξία των καθαρών θέσεων συναλλαγών 
συµβάσεων αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου που µπορεί να συνάψει ένα φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο σχετικά µε µια υποχρέωση ενός κράτους µέλους ή της Ένωσης· 

(δ) εµποδίζει φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν σε συναλλαγές που σχετίζονται 
µε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή περιορίζει την αξία των συναλλαγών στο 
χρηµατοπιστωτικό µέσο που µπορεί να συνάψει.  

Ένα µέτρο µπορεί να εφαρµόζεται σε περιπτώσεις ή να υπόκειται σε εξαιρέσεις που 
καθορίζονται από τη σχετική αρµόδια αρχή. Εξαιρέσεις µπορούν ειδικότερα να καθορίζονται 
για να εφαρµόζονται σε δραστηριότητες ειδικής διαπραγµάτευσης και σε κύριες 
δραστηριότητες της αγοράς. 

2. Η ΕΑΚΑΑ λαµβάνει αποφάσεις µόνο σύµφωνα µε την παράγραφο 1, εφόσον πληρούνται 
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

(α) τα µέτρα που παρατίθενται στα σηµεία (α) έως (δ) της παραγράφου 1 αφορούν µια 
απειλή για την εύρυθµη λειτουργία και ακεραιότητα των χρηµαταγορών ή τη 
σταθερότητα του συνόλου ή µέρους του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην Ένωση 
και υπάρχουν διασυνοριακές επιπτώσεις· 

(β) η αρµόδια αρχή ή οι αρµόδιες αρχές δεν έχουν λάβει µέτρα για την αντιµετώπιση της 
απειλής ή τα µέτρα που έχουν ληφθεί δεν αντιµετωπίζουν επαρκώς την απειλή.  

3. Κατά τη λήψη των µέτρων που ορίζονται στην παράγραφο 1, η ΕΑΚΑΑ λαµβάνει υπόψη της 
τον βαθµό στον οποίο το µέτρο:  

(α) θα αντιµετωπίσει σηµαντικά την απειλή για την εύρυθµη λειτουργία και ακεραιότητα 
των χρηµαταγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή µέρους του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος στην Ένωση ή θα βελτιώσει σηµαντικά την ικανότητα των αρµόδιων αρχών 
να παρακολουθούν την απειλή· 

(β) δεν θα δηµιουργήσει τον κίνδυνο καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου 
καθεστώτος εποπτείας· 

(γ) δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών, συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης της ρευστότητας στις 
αγορές αυτές ή τη δηµιουργία αβεβαιότητας για τους φορείς της αγοράς, που είναι 
δυσανάλογες σε σχέση µε τα οφέλη του µέτρου.  
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Όταν µια αρµόδια αρχή ή αρµόδιες αρχές έχουν λάβει µέτρα σύµφωνα µε τα άρθρα 16, 17 ή 
18, η ΕΑΚΑΑ µπορεί να λάβει οποιοδήποτε από τα µέτρα που ορίζονται στην παράγραφο 1, 
χωρίς την έκδοση γνωµοδότησης που προβλέπεται στο άρθρο 23.  

4. Πριν αποφασίσει να επιβάλει ή να ανανεώσει οποιοδήποτε µέτρο ορίζεται στην παράγραφο 1, 
η ΕΑΚΑΑ διεξάγει διαβουλεύσεις, εφόσον ενδείκνυται, µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Συστηµικού Κινδύνου και άλλες σχετικές αρχές.  

5. Πριν αποφασίσει να επιβάλει ή να ανανεώσει οποιοδήποτε µέτρο αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η ΕΑΚΑΑ κοινοποιεί στις αρµόδιες αρχές το µέτρο που προτείνει. Η 
κοινοποίηση αυτή περιλαµβάνει λεπτοµέρειες των προτεινόµενων µέτρων, της κατηγορίας 
των χρηµατοπιστωτικών µέσων και συναλλαγών στις οποίες θα εφαρµόζονται, τα αποδεικτικά 
στοιχεία που ενισχύουν αυτές τις αιτιολογήσεις και τον χρόνο κατά τον οποίο τα µέτρα 
πρόκειται να τεθούν σε ισχύ.  

6. Η κοινοποίηση αυτή πραγµατοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες πριν το µέτρο τεθεί σε ισχύ ή 
ανανεωθεί. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η ΕΑΚΑΑ µπορεί να πραγµατοποιήσει την 
κοινοποίηση σε λιγότερο από 24 ώρες πριν το µέτρο έχει προγραµµατιστεί να τεθεί σε ισχύ 
στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να σταλεί ειδοποίηση 24 ώρες πριν.  

7. Η ΕΑΚΑΑ δηµοσιεύει στον ιστότοπό της ανακοίνωση σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση 
επιβολής ή ανανέωσης οποιουδήποτε µέτρου που ορίζεται στην παράγραφο 1. Η ειδοποίηση 
πρέπει τουλάχιστον να διευκρινίζει τα ακόλουθα στοιχεία:  

(α) τα µέτρα που επιβάλλονται, συµπεριλαµβανοµένων των µέσων και της κατηγορίας των 
συναλλαγών για τις οποίες ισχύουν, καθώς και τη διάρκεια των µέτρων· 

(β) τους λόγους για τους οποίους η ΕΑΚΑΑ είναι της γνώµης ότι είναι αναγκαία η επιβολή 
των µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων των αποδεικτικών στοιχείων που ενισχύουν τους 
λόγους αυτούς.  

8. Ένα µέτρο τίθεται σε ισχύ κατά την δηµοσίευση της ειδοποίησης, ή σε χρόνο που καθορίζεται 
στην ανακοίνωση, µετά τη δηµοσίευσή του, και εφαρµόζεται µόνο σε σχέση µε µια 
συναλλαγή που συνάφθηκε µετά την έναρξη ισχύος του µέτρου.  

9. Η ΕΑΚΑΑ επανεξετάζει τα µέτρα που έλαβε, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1, σε 
κατάλληλα χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον κάθε τρεις µήνες. Εάν ένα µέτρο δεν 
ανανεωθεί µετά την εν λόγω περίοδο τριών µηνών, λήγει αυτόµατα. Οι παράγραφοι 2 έως 8 
εφαρµόζονται στην ανανέωση των µέτρων.  

10. Ένα µέτρο που εγκρίθηκε από την ΕΑΚΑΑ σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, υπερισχύει έναντι 
κάθε προηγούµενου µέτρου που λαµβάνεται από την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε το τµήµα 1.  

Άρθρο 25 

Περαιτέρω καθορισµός των ανεπιθύµητων συµβάντων ή εξελίξεων  

Η Επιτροπή θεσπίζει, µέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 36 και µε την 
επιφύλαξη των προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, µέτρα που καθορίζουν τα κριτήρια και τους 
παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τις αρµόδιες αρχές και την ΕΑΚΑΑ για να 



EL 42   EL 

καθορίζεται πότε προκύπτουν τα ανεπιθύµητα συµβάντα ή εξελίξεις που ορίζονται στα άρθρα 16, 17, 
18 και 23 και οι απειλές που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 εδάφιο (α).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
ΡΟΛΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Άρθρο 26 
Αρµόδιες αρχές 

Κάθε κράτος µέλος ορίζει µια αρµόδια αρχή για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού. Τα κράτη 
µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ και τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών µελών.  

Άρθρο 27 

Εξουσίες αρµόδιων αρχών 

1. Για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους βάσει του παρόντος κανονισµού, οι αρµόδιες αρχές 
έχουν όλες τις εξουσίες εποπτείας και έρευνας που είναι απαραίτητες για την επιτέλεση των 
καθηκόντων τους. Ασκούν τις εξουσίες τους σύµφωνα µε τους παρακάτω τρόπους: 

(α) άµεσα· 

(β) σε συνεργασία µε άλλες αρχές· 

(γ) κατόπιν αίτησης προς τις αρµόδιες δικαστικές αρχές. 

2. Για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών έχουν, σε 
συµµόρφωση µε την εθνική νοµοθεσία, τις ακόλουθες εξουσίες για: 

(α) να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα υπό οποιαδήποτε µορφή και να λαµβάνουν έγγραφα ή 
αντίγραφα αυτών· 

(β) να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και, εφόσον είναι 
απαραίτητο, να καλούν και να θέτουν ερωτήµατα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο µε σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών· 

(γ) να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους µε ή χωρίς ανακοίνωση· 

(δ) να απαιτούν κάθε υπάρχουσα καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή ανταλλαγής 
δεδοµένων, 

(ε) να απαιτούν τη διακοπή κάθε πρακτικής που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις που 
θεσπίζονται κατ' εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, 

(στ) να ζητούν τη δέσµευση ή/και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. 
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3. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 εδάφιο α) και β), 
έχουν την εξουσία σε µεµονωµένες περιπτώσεις να απαιτήσουν από ένα φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο που συνάπτει µια συναλλαγή σύµβασης αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου: 

(α) να παράσχει εξηγήσεις σχετικά µε τον σκοπό της συναλλαγής και κατά πόσο 
προορίζεται για σκοπούς αντιστάθµισης κινδύνου ή για άλλο σκοπό· 

(β) πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τον υποκείµενο κίνδυνο όταν η συναλλαγή 
προορίζεται για σκοπούς αντιστάθµισης κινδύνου.  

Άρθρο 28 

Έρευνες από την ΕΑΚΑΑ 

Η ΕΑΚΑΑ µπορεί, κατόπιν αίτησης ενός ή περισσότερων αρµόδιων αρχών ή µε δική της 
πρωτοβουλία, να διεξάγει έρευνα σχετικά µε ένα συγκεκριµένο ζήτηµα ή µια συγκεκριµένη πρακτική 
που αφορά τις ανοικτές πωλήσεις ή τη χρήση των συµβάσεων αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου, 
ώστε να διαπιστωθεί εάν το ζήτηµα ή η πρακτική συνιστά πιθανή απειλή για τη χρηµατοπιστωτική 
σταθερότητα ή την εµπιστοσύνη των αγορών στην Ένωση. 

Η ΕΑΚΑΑ δηµοσιεύει µια έκθεση που περιλαµβάνει τα ευρήµατά της και τυχόν συστάσεις σχετικά µε 
το ζήτηµα ή την πρακτική. 

Άρθρο 29 

Επαγγελµατικό απόρρητο 

1. Η υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου ισχύει για όλα τα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί για την αρµόδια αρχή ή για µια οποιαδήποτε αρχή 
ή για οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο η αρµόδια αρχή έχει αναθέσει 
καθήκοντα, συµπεριλαµβανοµένων ελεγκτών και εµπειρογνωµόνων που προσλαµβάνονται 
από την αρµόδια αρχή. Οι πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρρητο δεν 
πρέπει να γνωστοποιούνται σε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή αρχές, εκτός εάν η 
γνωστοποίηση είναι απαραίτητη στο πλαίσιο νοµικών διαδικασιών. 

2. Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται µεταξύ αρµόδιων αρχών βάσει του παρόντος 
κανονισµού θεωρούνται εµπιστευτικές, εκτός εάν η αρµόδια αρχή δηλώσει κατά τη στιγµή 
της επικοινωνίας ότι οι εν λόγω πληροφορίες µπορούν να γνωστοποιηθούν ή εάν η 
γνωστοποίηση είναι απαραίτητη στο πλαίσιο νοµικών διαδικασιών. 

Άρθρο 30 
Υποχρέωση συνεργασίας 

Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών συνεργάζονται όταν κρίνεται απαραίτητο ή σκόπιµο για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισµού. Συγκεκριµένα, οι αρµόδιες αρχές, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, ανταλλάσσουν πληροφορίες που αφορούν την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει 
του παρόντος κανονισµού.  
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Άρθρο 31 

Συνεργασία σε περίπτωση αιτήµατος για επιτόπιους ελέγχους ή έρευνες 

1. Η αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους µπορεί να ζητήσει τη συνδροµή της αρµόδιας αρχής 
ενός άλλου κράτους µέλους σχετικά µε επιτόπιους ελέγχους ή έρευνες.  

Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την ΕΑΚΑΑ για οποιοδήποτε αίτηµα, όπως αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο. Στην περίπτωση έρευνας ή ελέγχου µε διασυνοριακές επιπτώσεις, η ΕΑΚΑΑ 
συντονίζει την έρευνα ή τον έλεγχο.  

2. Εάν µια αρµόδια αρχή λάβει αίτηµα από µια αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους για τη 
διενέργεια επιτόπιου ελέγχου ή έρευνας, µπορεί να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 

(α) διενεργεί η ίδια τον επιτόπιο έλεγχο ή έρευνα· 

(β) επιτρέπει στην αρµόδια αρχή που υπέβαλε το αίτηµα να συµµετάσχει σε έναν επιτόπιο 
έλεγχο ή έρευνα· 

(γ) επιτρέπει στην αρµόδια αρχή που υπέβαλε το αίτηµα να διενεργήσει η ίδια τον επιτόπιο 
έλεγχο ή έρευνα· 

(δ) ορίζει ελεγκτές ή εµπειρογνώµονες για τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου ή έρευνας· 

(ε) αναθέτει συγκεκριµένα καθήκοντα σχετικά µε τις δραστηριότητες εποπτείας στις άλλες 
αρµόδιες αρχές.  

Άρθρο 32 

Συνεργασία µε τρίτες χώρες 

1. Οι αρµόδιες αρχές συνάπτουν συµφωνίες συνεργασίας µε αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών 
σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών µε αρµόδιες αρχές σε τρίτες χώρες, την επιβολή των 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον παρόντα κανονισµό σε τρίτες χώρες και τη λήψη 
παρόµοιων µέτρων από την αρµόδια αρχή επιπροσθέτως των µέτρων που λαµβάνονται βάσει 
του κεφαλαίου V. 

Μια αρµόδια αρχή ενηµερώνει την ΕΑΚΑΑ και άλλες αρµόδιες αρχές όταν προτείνει τη 
σύναψη µιας συµφωνίας αυτού του είδους. 

2. Η ΕΑΚΑΑ συντονίζει την ανάπτυξη συµφωνιών συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων αρχών 
των κρατών µελών και των σχετικών αρµόδιων αρχών τρίτων χωρών. Για τον σκοπό αυτό, η 
ΕΑΚΑΑ προετοιµάζει ένα πρότυπο συµφωνίας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τις 
αρµόδιες αρχές. 

Η ΕΑΚΑΑ συντονίζει επίσης την ανταλλαγή µεταξύ αρµόδιων αρχών πληροφοριών που 
λαµβάνονται από αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών, οι οποίες µπορεί να αφορούν τη λήψη 
µέτρων βάσει του κεφαλαίου V. 
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3. Οι αρµόδιες αρχές συνάπτουν συµφωνίες συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών µε τις 
αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών µόνο αν οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται υπόκεινται σε 
εγγυήσεις επαγγελµατικού απορρήτου ισοδύναµες τουλάχιστον µε αυτές που ορίζονται στο 
άρθρο 29. Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να αποσκοπεί στην εκτέλεση των 
καθηκόντων των συγκεκριµένων αρµόδιων αρχών. 

Άρθρο 33 
∆ιαβίβαση και διατήρηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

Όσον αφορά τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ κρατών µελών ή κρατών µελών 
και µιας τρίτης χώρας, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν την οδηγία 95/46/EΚ. Όσον αφορά τη διαβίβαση 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΑΚΑΑ σε κράτη µέλη ή σε τρίτη χώρα, η ΕΑΚΑΑ 
συµµορφώνεται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. 

Τα δεδοµένα πρέπει να διατηρούνται για µέγιστο χρονικό διάστηµα 5 ετών.  

Άρθρο 34 

Γνωστοποίηση πληροφοριών σε τρίτες χώρες 

Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους µπορεί να διαβιβάσει σε µια τρίτη χώρα τα στοιχεία και την 
ανάλυση των στοιχείων όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 25 ή 26 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ και µόνο κατά περίπτωση. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους πρέπει να πεισθεί 
ότι η διαβίβαση είναι αναγκαία για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού. Η τρίτη χώρα δεν πρέπει 
να διαβιβάσει τα δεδοµένα σε άλλη τρίτη χώρα χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια των αρµόδιων αρχών του 
κράτους µέλους.  

Η αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους γνωστοποιεί τις πληροφορίες που λαµβάνει από µια αρµόδια 
αρχή άλλου κράτους µέλους σε µια αρµόδια αρχή τρίτης χώρας µόνο εάν η αρµόδια αρχή του σχετικού 
κράτους µέλους διαθέτει ρητή συµφωνία της αρµόδιας αρχής που έχει διαβιβάσει τις πληροφορίες και, 
κατά περίπτωση, αν οι πληροφορίες γνωστοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς για 
τους οποίους η εν λόγω αρµόδια αρχή έδωσε τη σύµφωνη γνώµη της. 

Άρθρο 35 

Κυρώσεις 

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες για την επιβολή διοικητικών µέτρων, κυρώσεων και χρηµατικών 
ποινών σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν όλα τα 
απαραίτητα µέτρα, για να διασφαλίσουν την εφαρµογή τους. Τα µέτρα, οι κυρώσεις και οι ποινές που 
προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως το αργότερο την [1η Ιουλίου 
2012] και την ενηµερώνουν χωρίς καθυστέρηση για τυχόν µεταγενέστερη τροποποίηση που τις 
επηρεάζει. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ 
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ  

Άρθρο 36 
Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Οι εξουσίες για τη θέσπιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 2 
παράγραφος 2, 3 παράγραφος 7, 4 παράγραφος 2, 5 παράγραφος 3, 7 παράγραφος 3, 8 
παράγραφος 3, 9 παράγραφος 5, 14 παράγραφος 3, 19 παράγραφος 4, 19 παράγραφος 5 και 25 
εκχωρούνται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστηµα.  

2. Μετά τη θέσπιση µιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή κοινοποιεί την εν λόγω πράξη 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.  

3. Οι εξουσίες για τη θέσπιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων εκχωρούνται στην Επιτροπή υπό 
τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 38 και 39. 

Άρθρο 37 
Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

1. Οι εξουσίες για τη θέσπιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 2 
παράγραφος 2, 3 παράγραφος 7, 4 παράγραφος 2, 5 παράγραφος 3, 7 παράγραφος 3, 8 
παράγραφος 3, 9 παράγραφος 5, 14 παράγραφος 3, 19 παράγραφος 4, 19 παράγραφος 5 και 25 
εκχωρούνται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστηµα.  

2. Το θεσµικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία, ώστε να αποφασιστεί αν θα 
ανακληθεί η εξουσιοδότηση των εξουσιών, καταβάλλει προσπάθειες να ενηµερώσει τα λοιπά 
νοµοθετικά όργανα και την Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος πριν από τη λήψη 
της οριστικής απόφασης, αναφέροντας τις κατ' εξουσιοδότηση εξουσίες που θα µπορούσαν να 
ανακληθούν και τους πιθανούς λόγους για την ανάκληση. 

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που καθορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Τίθεται σε ισχύ άµεσα ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που αναφέρεται στην 
απόφαση. ∆εν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται 
ήδη σε ισχύ. ∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 38 
Αντιρρήσεις στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά 
την κατ' εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου δύο µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης. 

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου, η περίοδος αυτή 
παρατείνεται κατά ένα µήνα. 
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2. Εάν, κατά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, δεν διατυπώσει αντιρρήσεις στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συµβούλιο, η πράξη 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ κατά την 
ηµεροµηνία που αναφέρεται στην απόφαση. 

Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη µπορεί να δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου, εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν ενηµερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή 
τους να µην διατυπώσουν αντιρρήσεις. 

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά µε την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσµικό όργανο που διατυπώνει 
αντιρρήσεις στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη αναφέρει τους σχετικούς λόγους. 

Άρθρο 39 
∆ιαδικασία της επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών που συστάθηκε µε 
την απόφαση 2001/528/ΕΚ 23 της Επιτροπής. 

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της εν λόγω 
απόφασης.  

3. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται 
σε τρεις µήνες.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 
 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 40 
Επανεξέταση και υποβολή έκθεσης 

Έως την 30ή Ιουνίου 2014, η Επιτροπή, κατόπιν συζητήσεων µε τις αρµόδιες αρχές και την ΕΑΚΑΑ, 
υποβάλλει έκθεση στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε: 

(α) την καταλληλότητα των ορίων αναφοράς και δηµοσιοποίησης σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 7 και 
8· 

(β) τη λειτουργία των περιορισµών και των απαιτήσεων του κεφαλαίου II· 

(γ) κατά πόσο άλλοι περιορισµοί ή όροι για τις ανοικτές πωλήσεις ή τις συµβάσεις αντιστάθµισης 
πιστωτικού κινδύνου θεωρούνται κατάλληλοι. 

                                                 
23 ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45 
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Άρθρο 41 

Μεταβατική διάταξη 

Υφιστάµενα µέτρα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, που ίσχυε πριν από 
τις 15 Σεπτεµβρίου 2010 µπορούν να εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται έως την [1η Ιουλίου 2013] µε 
την προϋπόθεση ότι έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή.  

Άρθρο 42 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ισχύει από την [1η Ιουλίου 2012]. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος 

µέλος. 

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 




