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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι αγορές βασικών εμπορευμάτων διαφέρουν ουσιωδώς από τις αμιγείς χρηματοπιστωτικές 
αγορές. Ενώ είναι δυνατόν να μην εκτίθεται κανείς στη ζωή του άμεσα στις τιμές μετοχών 
και ομολόγων, δεν είναι δυνατό να μην εκτίθεται στις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας.
Τα παράγωγα επί εμπορευμάτων, τα οποία έχουν τη μορφή συμβάσεων που ορίζουν μια τιμή 
για μελλοντική παράδοση, υπήρχαν πριν από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι αγορές 
βασικών εμπορευμάτων δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα των θεμιτών αναγκών των 
παραγωγών και των καταναλωτών πρώτων υλών, γεωργικών προϊόντων και ενέργειας να 
προστατευθούν από τις επιπτώσεις που έχουν στις τιμές παράγοντες που δεν είναι σε θέση να 
ελέγξουν. Ωστόσο, η μεγέθυνση των χρηματοπιστωτικών αγορών είχε ως αποτέλεσμα κατά 
την τελευταία δεκαετία τα αγαθά να θεωρούνται «επενδυτικά στοιχεία», όπως τα ομόλογα και 
οι μετοχές.

Οι εξελίξεις στις αγορές που σχετίζονται με τα βασικά εμπορεύματα είναι καθοριστικής 
σημασίας και πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά και να ρυθμίζονται, δεδομένου ότι ο 
σκοπός είναι να αποτρέπονται δραματικές καταστάσεις, όπως οι εξεγέρσεις λόγω πείνας το 
2008, όταν τα πρωτοφανή επίπεδα της μεταβλητότητας των τιμών των ειδών διατροφής 
δημιούργησαν μια απτή και άμεση απειλή για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα σε 
σημαντικό τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού. Η επιδεινούμενη μεταβλητότητα της αγοράς 
εμπορευμάτων και των επιπέδων των τιμών, που δεν φαίνεται να σχετίζεται με το θεμελιώδες 
κόστος εξαγωγής ούτε με την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης κατά τα τελευταία 
δέκα χρόνια, έχει οδηγήσει στη δημιουργία πραγματικά καταστροφικών και μακροχρόνιων 
αρνητικών εξωτερικών πτυχών που μπορεί να υπερβαίνουν κατά πολύ τη συνολική επίσημη 
αναπτυξιακή βοήθεια κατά την ίδια περίοδο.

Συχνά έχει υποστηριχθεί ότι οι πρόσφατες τάσεις που σχετίζονται με τις αγορές βασικών 
εμπορευμάτων και ιδίως η δυναμική των τιμών των βασικών εμπορευμάτων 
αντικατοπτρίζουν βασικά οικονομικά μεγέθη που εξαρτώνται από την προσφορά και τη 
ζήτηση και ειδικότερα την αυξανόμενη ζήτηση στις ταχέως αναπτυσσόμενες αναδυόμενες 
οικονομίες, τη ραγδαία ανάπτυξη των βιοκαυσίμων, καθώς και εξωγενείς παράγοντες, όπως 
είναι οι ξηρασίες, οι πλημμύρες ή οι πολιτικές εντάσεις. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, η 
κερδοσκοπία και γενικότερα οι χρηματοπιστωτικές αγορές δεν διαδραματίζουν καθόλου ή 
πολύ περιορισμένο ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών των βασικών εμπορευμάτων, και 
αντιθέτως, παρέχουν την απαραίτητη ρευστότητα που απαιτείται προκειμένου να 
διασφαλίζεται μια αποτελεσματικότερη διαδικασία ανακάλυψης της τιμής. Σε αντίθεση με 
αυτήν την άποψη υποστηρίζεται συχνά ότι η κερδοσκοπία είναι η «βασική κινητήρια 
δύναμη» των πρόσφατων τάσεων που παρατηρούνται στις τιμές των βασικών εμπορευμάτων.
Παρόλο που το θέμα της «κινητήριας δύναμης» παραμένει αμφιλεγόμενο στην ακαδημαϊκή 
και θεσμική βιβλιογραφία υπάρχουν ολοένα αυξανόμενες ενδείξεις οι οποίες επιβεβαιώνονται 
από διάφορες από τις πιο πρόσφατες εμπειρικές μελέτες που τονίζουν τον σημαντικό πιθανό 
στρεβλωτικό και αποδιοργανωτικό ρόλο που διαδραματίζει η χρηματιστηριοποίηση της 
εμπορίας βασικών εμπορευμάτων ανεξάρτητα από το εάν οι παράγωγες συμβάσεις που 
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βασίζονται στα βασικά εμπορεύματα θεωρείται ότι καθορίζουν τις τρέχουσες τιμές (spot) ή 
εάν καθορίζονται από αυτές.

Δύο πρότυπα παρέχουν πράγματι αδιάσειστα στοιχεία σχετικά με τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει η χρηματιστηριοποίηση στις αγορές βασικών εμπορευμάτων. Όπως έχει 
διαπιστώσει πρόσφατα η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη 
(ΔΗΕΕΑ) «οι επενδύσεις σε εμπορεύματα αποτελούν πλέον κοινό τμήμα μιας ευρύτερης 
κατανομής χαρτοφυλακίων επενδυτών, η οποία συμπίπτει με σημαντική αύξηση των στοιχείων 
του ενεργητικού δεικτών μέσα στο πλαίσιο της διαχείρισης βασικών εμπορευμάτων. (…) Κατά 
συνέπεια, ο όγκος των παραγώγων χρηματιστηριακής συναλλαγής σε αγορές βασικών 
εμπορευμάτων είναι σήμερα 20 με 30 φορές πιο μεγάλος από τη φυσική παραγωγή». Επίσης, 
μέσα στα τελευταία δέκα χρόνια ο συσχετισμός των τιμών ανάμεσα στις αγορές βασικών 
εμπορευμάτων και τις κεφαλαιαγορές αυξήθηκε σημαντικά, παρέχοντας επιπρόσθετη στήριξη 
στην ιδέα ότι πίσω από αυτήν τη διαρθρωτική αλλαγή βρίσκονται χρηματιστηριακοί 
παράγοντες.   

Είναι καθοριστικό ότι, παρά τις αποκλίνουσες αυτές απόψεις, επικρατεί ευρεία συναίνεση 
όσον αφορά την έλλειψη των συνολικών και ειδικών πληροφοριών που απαιτούνται 
προκειμένου να διενεργηθεί συνολική αξιολόγηση του πραγματικού αντικτύπου της ταχείας 
χρηματιστηριοποίησης τις εμπορίας βασικών εμπορευμάτων κατά την τελευταία δεκαετία.
Όπως έχει επανειλημμένως αναγνωρίσει η G20 υπάρχει πράγματι έλλειψη διαφάνειας και την 
εποπτείας τόσο στις φυσικές όσο και στις χρηματοπιστωτικές αγορές που συνδέονται με τα 
βασικά εμπορεύματα, κάτι που οδηγεί σε ελλιπή εικόνα όσον αφορά τα κρίσιμα δεδομένα 
που απαιτούνται για την καλύτερη παρακολούθηση και ρύθμιση των αγορών που συνδέονται 
με τα βασικά εμπορεύματα όπως είναι τα αποθέματα και τα επίπεδα των οικονομικών θέσεων 
που λαμβάνουν εμπορικοί και μη εμπορικοί παράγοντες.

Δεδομένης της ζωτικής σημασίας των βασικών εμπορευμάτων, είναι αναμφισβήτητο ότι μια 
συνολική ενωσιακή στρατηγική συνεργασίας για την ανάπτυξη θα πρέπει να συμβαδίζει με 
καλύτερα ρυθμιζόμενες και πιο διαφανείς αγορές που συνδέονται με τα βασικά εμπορεύματα 
στην ΕΕ και στον κόσμο. Αυτή η ανάγκη είναι ιδιαίτερα σημαντική στην ΕΕ, όπου οι 
χρηματοπιστωτικές αγορές που συνδέονται με τα βασικά εμπορεύματα ρυθμίζονται λιγότερο 
από ό,τι στις ΗΠΑ.

Οι προτάσεις της Επιτροπής για αναδιατύπωση της οδηγίας και του κανονισμού για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MIFID και MIFIR) περιλαμβάνουν διατάξεις με σαφή 
σκοπό την αντιμετώπιση της ανάγκης για ενίσχυση της εποπτείας και της ρύθμισης των 
χρηματοπιστωτικών αγορών που αφορούν τα βασικά εμπορεύματα. Οι προτάσεις αυτές 
προβλέπουν ιδίως όρια θέσεων ή εναλλακτικές διευθετήσεις (άρθρο 59) σχετικά με 
παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που αφορούν εμπορεύματα, και συνιστούν θετική εξέλιξη 
εάν ο γενικός στόχος είναι η διευκόλυνση της ανακάλυψης της τιμής και η χρηματιστηριακή 
κάλυψη των κινδύνων σε σχέση με τις τιμές, στους οποίους βρίσκονται εκτεθειμένοι οι 
παραγωγοί και οι καταναλωτές, και κατά συνέπεια η πρόληψη και η λήψη διορθωτικών 
μέτρων σε σχέση με «φούσκες» στοιχείων ενεργητικού και άλλες στρεβλώσεις.

Ως αναγκαίο συμπλήρωμα των ορίων θέσεων οι προτάσεις εισάγουν απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων σχετικά με τις θέσεις ανά κατηγορία εμπόρων στην αγορά και στις ρυθμιστικές 
αρχές (άρθρο 60). Αξίζει επίσης να επισημανθεί η διαγραφή της τρέχουσας πλήρους 
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απαλλαγής από τη MΙFID για τους εμπόρους βασικών εμπορευμάτων. Οι διατάξεις αυτές 
συνιστούν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο είναι απαραίτητο αλλά και δυνατό να 
γίνουν περισσότερα. Για τον σκοπό αυτό, η συντάκτρια του σχεδίου γνωμοδότησης πιστεύει 
ότι πρέπει να θιχτούν τρία γενικά ζητήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης των MIFID / MIFIR.

1. Αυστηρός περιορισμός στις οι εξαιρέσεις από την MΙFID, ώστε να περιλαμβάνει 
όλους τους φορείς βασικών εμπορευμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού.

2. Η ενίσχυση των διατάξεων για τα όρια θέσεων (MIFID – Άρθρο 59).

3. Η ενίσχυση των εξουσιών των φορέων ρύθμισης, ώστε οι τελευταίοι να παρεμβαίνουν 
σε συγκεκριμένα προϊόντα ή δραστηριότητες (MIFIR, άρθρα 31, 32 και 35).

Οι τροπολογίες που προτείνονται από τη συντάκτρια στο εν λόγω σχέδιο γνωμοδότησης 
έχουν ως στόχο να θίξουν αυτά τα τρία ζητήματα με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας και 
της διαφάνειας των ευρωπαϊκών αγορών σε σχέση με τα εμπορεύματα, και ταυτόχρονα να 
προσφέρουν μια πολύτιμη συμβολή όσον αφορά την εκπλήρωση των πρωταρχικών στόχων 
της ενωσιακής στρατηγικής συνεργασίας για την ανάπτυξη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) «συναλλαγές αντιστάθμισης 
κινδύνου καλή τη πίστει»: συναλλαγές 
όπως ορίζονται στην οδηγία [νέα MIFID]

Or. en
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 29 β (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29β) «συναλλαγές αντιστάθμισης 
κινδύνου καλή τη πίστει»: συναλλαγές 
όπως ορίζονται στην οδηγία [νέα MIFID]

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναφορές αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα λεπτομέρειες 
σχετικά με τα ονόματα και τους αριθμούς 
των μέσων που αγοράστηκαν ή 
πωλήθηκαν, τον όγκο, την ημερομηνία και 
την ώρα εκτέλεσης των εντολών, τις τιμές 
των συναλλαγών, περιγραφή για τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας των πελατών 
για λογαριασμό των οποίων η επιχείρηση 
επενδύσεων έχει εκτελέσει τη 
συγκεκριμένη συναλλαγή, περιγραφή για 
τον προσδιορισμό της ταυτότητας των 
προσώπων και των υπολογιστικών 
αλγορίθμων στο εσωτερικό της 
επιχείρησης επενδύσεων που είναι 
υπεύθυνα για την επενδυτική απόφαση και 
την εκτέλεση της συναλλαγής και τα μέσα 
προσδιορισμού της ταυτότητας της οικείας 
επιχείρησης επενδύσεων. Για συναλλαγές 
που δεν πραγματοποιούνται σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ, οι 
αναφορές πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν 
περιγραφή για τον προσδιορισμό του 
είδους της συναλλαγής σύμφωνα με τα 
μέτρα που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) και 

3. Οι αναφορές αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα λεπτομέρειες 
σχετικά με τον τύπο και την κατηγορία 
των στοιχείων ενεργητικού, τα ονόματα 
και τους αριθμούς των μέσων που 
αγοράστηκαν ή πωλήθηκαν, τον όγκο, την 
ημερομηνία και την ώρα εκτέλεσης των 
εντολών, τις τιμές των συναλλαγών, 
περιγραφή για τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας των πελατών για λογαριασμό 
των οποίων η επιχείρηση επενδύσεων έχει 
εκτελέσει τη συγκεκριμένη συναλλαγή, 
περιγραφή για τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας των προσώπων και των 
υπολογιστικών αλγορίθμων στο εσωτερικό 
της επιχείρησης επενδύσεων που είναι 
υπεύθυνα για την επενδυτική απόφαση και 
την εκτέλεση της συναλλαγής και τα μέσα 
προσδιορισμού της ταυτότητας της οικείας 
επιχείρησης επενδύσεων. Επιπλέον, για 
συναλλαγές που αφορούν παράγωγα επί 
εμπορευμάτων η έκθεση θα πρέπει να 
αναφέρει αν οι συναλλαγές αυτές μπορούν 
να θεωρηθούν συναλλαγές αντιστάθμισης 
κινδύνου καλή τη πίστει. Για συναλλαγές 
που δεν πραγματοποιούνται σε 
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του άρθρου 20 παράγραφος 3 στοιχείο α). ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ, οι 
αναφορές πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν 
περιγραφή για τον προσδιορισμό του 
είδους της συναλλαγής σύμφωνα με τα 
μέτρα που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) και 
του άρθρου 20 παράγραφος 3 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 8 – στοιχείο (γ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) τα κριτήρια για τον ορισμό των 
συναλλαγών αντιστάθμισης κινδύνου 
καλή τη πίστει που αφορούν το 
συγκεκριμένο εμπόρευμα, και τα σχετικά 
στοιχεία που καλούνται να υποβάλουν οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων για να 
υποστηρίξουν ότι η συναλλαγή 
ανταποκρίνεται στα καθορισμένα 
κριτήρια·

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξουσίες προσωρινής παρέμβασης της 
ΕΑΚΑΑ

Εξουσίες παρέμβασης της ΕΑΚΑΑ

Or. en
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η προτεινόμενη ενέργεια αντιμετωπίζει 
απειλή για την προστασία των επενδυτών ή 
την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα 
των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης·

(α) η προτεινόμενη ενέργεια αντιμετωπίζει 
απειλή για την προστασία των επενδυτών ή 
την εύρυθμη λειτουργία, την οικονομική 
χρησιμότητα και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά τη λήψη γνωστοποίησης για 
οποιοδήποτε μέτρο βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 5 της οδηγίας [νέα MiFID], η 
ΕΑΚΑΑ καταγράφει το μέτρο και τους 
λόγους για τους οποίους ελήφθη. Για τα 
μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του 
άρθρου 72 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και 
ζ) της οδηγίας [νέα MiFID], τηρεί και 
δημοσιεύει στον ιστότοπό της βάση 
δεδομένων με συνοπτική περιγραφή των
μέτρων που ισχύουν, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τα 
πρόσωπα ή την κατηγορία προσώπων που 
αφορούν, τα σχετικά χρηματοπιστωτικά 
μέσα, τυχόν ποσοτικά μέτρα ή κατώτατα 
όρια, όπως τον μέγιστο αριθμό συμβάσεων 
που μπορεί να συνάψει ένα πρόσωπο πριν 
καλυφθεί το σχετικό όριο, τυχόν 
εξαιρέσεις και τους σχετικούς λόγους.

2. Μετά τη λήψη γνωστοποίησης για 
οποιοδήποτε μέτρο βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 5 της οδηγίας [νέα MiFID], η 
ΕΑΚΑΑ καταγράφει το μέτρο και τους 
λόγους για τους οποίους ελήφθη. Για τα 
μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του 
άρθρου 72 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και 
ζ) της οδηγίας [νέα MiFID], τηρεί και 
δημοσιεύει στον ιστότοπό της βάση 
δεδομένων με συνοπτική περιγραφή των 
μέτρων που ισχύουν, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τα 
πρόσωπα ή την κατηγορία προσώπων που 
αφορούν, τα σχετικά χρηματοπιστωτικά 
μέσα, τυχόν ποσοτικά και ποιοτικά μέτρα 
ή κατώτατα όρια, όπως τον μέγιστο αριθμό 
συμβάσεων και τις αγοραίες και 
ονομαστικές αξίες των ακαθάριστων και 
ανοιχτών θέσεων που μπορεί να συνάψει 
ένα πρόσωπο πριν καλυφθεί το σχετικό 
όριο, τυχόν εξαιρέσεις και τους σχετικούς 
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λόγους.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η 
ΕΑΚΑΑ, εφόσον πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 2, λαμβάνει 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 
μέτρα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 9α παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η 
ΕΑΚΑΑ, εφόσον ικανοποιείται 
οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2, λαμβάνει ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα :

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μετά από ανάλυση των πληροφοριών 
που λαμβάνει, επιβάλλει στο πρόσωπο 
αυτό να προχωρήσει στη μείωση του 
μεγέθους της θέσης ή του ανοίγματος·

(β) μετά από ανάλυση των πληροφοριών 
που λαμβάνει, επιβάλλει στο πρόσωπο 
αυτό ή τη συγκεκριμένη κατηγορία 
επενδυτών να προχωρήσει στη μείωση του 
μεγέθους της θέσης ή του ανοίγματος·

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) περιορίζει την ικανότητα του 
προσώπου αυτού για διενέργεια 
συναλλαγών σε παράγωγο επί 
εμπορευμάτων.

(γ) περιορίζει την ικανότητα του 
προσώπου αυτού για διενέργεια 
συναλλαγών σε παράγωγο επί 
εμπορευμάτων ή απαγορεύει νέες 
κατηγορίες προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, μόνον εάν 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Με την επιφύλαξη των μέτρων που 
προβλέπονται στο άρθρο 59 της οδηγίας 
[νέα MiFID], η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει 
αποφάσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
μόνον εάν πληρούνται μία ή περισσότερες 
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα μέτρα που απαριθμούνται στα 
στοιχεία α) έως γ) της παραγράφου 1 
αντιμετωπίζουν μια απειλή για την 
εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, μεταξύ 
άλλων και όσον αφορά ρυθμίσεις 
παράδοσης των ενσώματων 

(α) τα μέτρα που απαριθμούνται στα 
στοιχεία α) έως γ) της παραγράφου 1 
αντιμετωπίζουν μια απειλή για την 
αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία 
και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, μεταξύ άλλων και όσον αφορά 
ρυθμίσεις παράδοσης των ενσώματων 
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εμπορευμάτων, ή για τη σταθερότητα του 
συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ένωσης·

εμπορευμάτων, που συνίσταται στην 
υπέρμετρη κερδοσκοπία και τη 
χειραγώγηση της αγοράς, την αυξημένη 
αστάθεια ή τη στρέβλωση της 
ανακάλυψης της τιμής, ή μια απειλή για 
τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αντιμετωπίζει σημαντικά την απειλή 
για την εύρυθμη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή των ρυθμίσεων παράδοσης των 
ενσώματων εμπορευμάτων ή για τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης ή βελτιώνει σημαντικά την 
ικανότητα των αρμόδιων αρχών να 
παρακολουθούν την απειλή·

(α) αντιμετωπίζει την απειλή για την
αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία 
και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή των ρυθμίσεων παράδοσης των 
ενσώματων εμπορευμάτων ή για τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης ή βελτιώνει την ικανότητα των 
αρμόδιων αρχών να παρακολουθούν την 
απειλή·

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
ρευστότητας στις αγορές αυτές ή της 
δημιουργίας αβεβαιότητας για τους 

(γ) δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
ρευστότητας που απαιτείται για 
συναλλαγές αντιστάθμισης κινδύνου καλή 
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συμμετέχοντες στην αγορά, δυσανάλογες 
σε σχέση με τα οφέλη του μέτρου.

τη πίστει στις αγορές αυτές ή της 
δημιουργίας αβεβαιότητας για τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, δυσανάλογες 
σε σχέση με τα οφέλη του μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν αποφασίσει να λάβει ή να 
ανανεώσει οποιοδήποτε μέτρο αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, η ΕΑΚΑΑ 
γνωστοποιεί στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες 
αρχές το μέτρο που προτείνει να ληφθεί. 
Στην περίπτωση αίτησης βάσει του 
στοιχείου α) ή β) της παραγράφου 1, η 
γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα στοιχεία 
ταυτότητας του προσώπου ή των 
προσώπων στα οποία απευθύνθηκε η 
αίτηση, καθώς και τις λεπτομέρειες και 
τους σχετικούς λόγους. Στην περίπτωση 
μέτρου βάσει του στοιχείου γ) της 
παραγράφου 1, η γνωστοποίηση 
περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία για το 
πρόσωπο ή την κατηγορία προσώπων που 
αφορά, τα σχετικά χρηματοπιστωτικά 
μέσα, τα σχετικά ποσοτικά μέτρα, όπως 
τον μέγιστο αριθμό συμβάσεων που μπορεί 
να συνάψει το συγκεκριμένο πρόσωπο ή η 
συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων, και 
τους σχετικούς λόγους.

4. Πριν αποφασίσει να λάβει ή να 
ανανεώσει οποιοδήποτε μέτρο αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, η ΕΑΚΑΑ 
γνωστοποιεί στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες 
αρχές το μέτρο που προτείνει να ληφθεί. 
Στην περίπτωση αίτησης βάσει του 
στοιχείου α) ή β) της παραγράφου 1, η 
γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα στοιχεία 
ταυτότητας του προσώπου ή των 
προσώπων στα οποία απευθύνθηκε η 
αίτηση, καθώς και τις λεπτομέρειες και 
τους σχετικούς λόγους. Στην περίπτωση 
μέτρου βάσει του στοιχείου γ) της 
παραγράφου 1, η γνωστοποίηση 
περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία για το 
πρόσωπο ή την κατηγορία προσώπων που 
αφορά, τα σχετικά χρηματοπιστωτικά 
μέσα, τα σχετικά ποσοτικά και ποιοτικά 
μέτρα, όπως τον μέγιστο αριθμό 
συμβάσεων και την αξία της ακαθάριστης 
ή ανοιχτής θέσης που μπορεί να συνάψει 
το συγκεκριμένο πρόσωπο ή η 
συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων, και 
τους σχετικούς λόγους.

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον ιστότοπό 
της ανακοίνωση σχετικά με κάθε απόφαση 
επιβολής ή ανανέωσης μέτρων που 
αναφέρονται στο στοιχείο γ) της 
παραγράφου 1. Η ανακοίνωση 
περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία για το 
πρόσωπο ή την κατηγορία προσώπων που 
αφορά, τα σχετικά χρηματοπιστωτικά 
μέσα, τα σχετικά ποσοτικά μέτρα, όπως 
τον μέγιστο αριθμό συμβάσεων που μπορεί 
να συνάψει το συγκεκριμένο πρόσωπο ή η 
συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων, και 
τους σχετικούς λόγους.

6. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον ιστότοπό 
της ανακοίνωση σχετικά με κάθε απόφαση 
επιβολής ή ανανέωσης μέτρων που 
αναφέρονται στο στοιχείο γ) της 
παραγράφου 1. Η ανακοίνωση 
περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία για το 
πρόσωπο ή την κατηγορία προσώπων που 
αφορά, τα σχετικά χρηματοπιστωτικά 
μέσα, τα σχετικά ποσοτικά και ποιοτικά 
μέτρα, όπως τον μέγιστο αριθμό 
συμβάσεων και την αξία της ακαθάριστης 
ή ανοιχτής θέσης που μπορεί να συνάψει 
το συγκεκριμένο πρόσωπο ή η 
συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων, και 
τους σχετικούς λόγους.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, 
θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται τα κριτήρια και οι 
παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη από την ΕΑΚΑΑ, προκειμένου να
κρίνει πότε ανακύπτει η απειλή για την 
εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, μεταξύ 
άλλων και όσον αφορά ρυθμίσεις 
παράδοσης των ενσώματων 
εμπορευμάτων, ή για τη σταθερότητα του 
συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 

10. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό των μέτρων, των κριτηρίων 
και των παραγόντων που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να
διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι συνθήκες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α).
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Ένωσης, η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω 
σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
στην Επιτροπή μέχρι τις [31 Δεκεμβρίου 
2012].
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά 
πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των 
άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1095/2010. 

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10β. Για την αποτελεσματική εκτέλεση 
των καθηκόντων της σε σχέση με τις 
αγορές εμπορευμάτων και για το 
συντονισμό των εποπτικών 
δραστηριοτήτων των αρμόδιων εθνικών 
αρχών που έχουν οριστεί για τις αγορές 
αυτές, η ΕΑΚΑΑ δημιουργεί ειδικό τμήμα 
για εμπορεύματα.

Or. en



PE489.531v02-00 14/14 PA\902734EL.doc

EL

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 10 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10γ. Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει, σε στενό 
συντονισμό με το ΕΣΣΚ και άλλους 
σχετικούς φορείς εποπτείας από την 
Ένωση και τρίτες χώρες, σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό του συνόλου δεικτών και 
ορίων που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των χαρακτηριστικών 
των αντίστοιχων αγορών εμπορευμάτων 
και των στοιχείων που πρέπει να 
περιλαμβάνουν οι επιμέρους και οι 
συγκεντρωτικές πληροφορίες που 
παρέχουν οι συμμετέχοντες στην αγορά, 
οι οργανωμένες αγορές, οι ΠΜΔ, οι ΟΜΔ, 
οι έμποροι εξωχρηματιστηριακών τίτλων 
και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών 
στο πλαίσιο του κανονισμού [EMIR] στις 
αντίστοιχες αρμόδιες αρχές, την ΕΑΚΑΑ 
και το ΕΣΣΚ.

Or. en


