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Τροπολογία 139
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 
Συμβουλίου16 για τον συντονισμό των 
μέτρων που λαμβάνονται από τις αρμόδιες 
αρχές ή για τη λήψη μέτρων από την ίδια.

(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. 
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. 1095/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου16 για τον συντονισμό των 
μέτρων που λαμβάνονται από τις αρμόδιες 
αρχές ή για τη λήψη μέτρων από την ίδια.

Or. en

Τροπολογία 140
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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. 

(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. Ο 
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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 
Συμβουλίου16 για τον συντονισμό των 
μέτρων που λαμβάνονται από τις αρμόδιες 
αρχές ή για τη λήψη μέτρων από την ίδια.

κανονισμός δεν επιβάλλει υποχρεώσεις 
κοινοποίησης και δημοσιοποίησης σε 
σχέση με θετικές θέσεις, δεδομένου ότι οι 
υποχρεώσεις αυτές αποτελούν 
αντικείμενο της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την εναρμόνιση των 
απαιτήσεων διαφάνειας της 
πληροφόρησης σχετικά με εκδότες των 
οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά1.  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. 1095/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον συντονισμό των 
μέτρων που λαμβάνονται από τις αρμόδιες 
αρχές ή για τη λήψη μέτρων από την ίδια.
______________________

1 ΕΕ L 390, 31.12.2004, σ. 38.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις κοινοποίησης και δημοσιοποίησης σε σχέση με τις θετικές θέσεις καλύπτονται 
από την οδηγία 2004/109/ΕΚ και δεν πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο αυτού του 
κανονισμού. Οποιεσδήποτε προτάσεις για τροποποίηση των υποχρεώσεων δημοσιοποίησης που 
ορίζονται στην οδηγία 2004/109/ΕΚ πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτής της 
οδηγίας (που βρίσκεται υπό εξέλιξη αυτή την περίοδο).

Τροπολογία 141
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Είναι σκόπιμο και αναγκαίο οι 
διατάξεις να λάβουν τη μορφή 
κανονισμού, καθώς μερικές διατάξεις 
επιβάλλουν άμεσες υποχρεώσεις στους 

(3) Είναι σκόπιμο και αναγκαίο οι 
διατάξεις να λάβουν τη μορφή 
κανονισμού, καθώς μερικές διατάξεις 
επιβάλλουν άμεσες υποχρεώσεις στους 
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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 
Συμβουλίου16 για τον συντονισμό των 
μέτρων που λαμβάνονται από τις αρμόδιες 
αρχές ή για τη λήψη μέτρων από την ίδια.

ιδιωτικούς φορείς να κοινοποιούν και να 
δημοσιοποιούν τις καθαρές αρνητικές τους 
θέσεις που σχετίζονται με ορισμένα μέσα 
και όσον αφορά τις ανοικτές πωλήσεις. Ο 
κανονισμός δεν επιβάλλει υποχρεώσεις 
κοινοποίησης και δημοσιοποίησης σε 
σχέση με θετικές θέσεις, δεδομένου ότι οι 
υποχρεώσεις αυτές αποτελούν 
αντικείμενο της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την εναρμόνιση των 
απαιτήσεων διαφάνειας της 
πληροφόρησης σχετικά με εκδότες των 
οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά1.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. 1095/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον συντονισμό των 
μέτρων που λαμβάνονται από τις αρμόδιες 
αρχές ή για τη λήψη μέτρων από την ίδια.
__________________

1 ΕΕ 390, 31.12.2004, σ. 38.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις όσον αφορά την κοινοποίηση και τη δημοσιοποίηση καλύπτονται ήδη από την 
οδηγία περί διαφάνειας (Οδηγία 2004/109/ΕΚ) η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό 
αναθεώρηση. Ο παρών κανονισμός αφορά τις ανοικτές πωλήσεις, επομένως θα ήταν άτοπο να 
συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού μέτρα για τις θετικές θέσεις.

Τροπολογία 142
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για να τεθεί ένα τέλος στην παρούσα (4) Για να τεθεί ένα τέλος στην παρούσα 
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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.

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 και να 
εξασφαλίζουν την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα των αγορών.

Or. en

Τροπολογία 143
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 έχουν επιζήμια επίδραση στη 
σταθερότητα των ευρωπαϊκών 
χρηματοπιστωτικών αγορών και στην 
ικανότητά τους να προσφέρουν 
ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. 
Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
εμποδίζονται να θεσπίζουν αυστηρότερη 
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ρύθμιση των συμβάσεων αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου και των ανοικτών 
πωλήσεων.

Or. en

Τροπολογία 144
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 συντονισμένο 
τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα τα 
κράτη μέλη να εκδίδουν αυστηρότερες 
διατάξεις. Οι απαιτήσεις που πρόκειται να 
επιβληθούν πρέπει να αντιμετωπίζουν τους 
κινδύνους που έχουν προσδιοριστεί 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα 
προβλήματα που προκαλούν οι ανοικτές 
πωλήσεις στην ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα της αγοράς. Πρέπει 
να απαγορεύονται ειδικότερα οι 
ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις και οι 
ανοικτές πωλήσεις που αφορούν πρώτες 
ύλες. 

Or. de

Τροπολογία 145
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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  υπάρχει επιζήμια επίδραση στη 
λειτουργία των χρηματοπιστωτικών 
αγορών της Ένωσης και λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών και τον ενδεχόμενο οικονομικό 
αντίκτυπο των απαιτήσεων.

Or. en

Τροπολογία 146
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) 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, επαναγοράζει αυτές τις 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 
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να αναγνωριστεί η οικονομική σπουδαιότητα των ακάλυπτων πωλήσεων και τους 
εκδότες και τους επενδυτές. Τούτο θα εξασφαλίσει ότι ο Κανονισμός είναι ισορροπημένος στην 
επιδίωξη εναρμόνισης του πλαισίου των ανοικτών πωλήσεων και στην εξασφάλιση του ότι τα 
οφέλη του θα παραμείνουν διαθέσιμα για εκδότες και επενδυτές.

Τροπολογία 147
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) 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, επαναγοράζει αυτές τις 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 
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εργαλείο που χρησιμοποιείται για 
δραστηριότητες αντιστάθμισης κινδύνου, 
καθώς και άλλες δραστηριότητες 
διαχείρισης κινδύνων και ειδικής 
διαπραγμάτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να αναγνωριστεί η οικονομική σπουδαιότητα των ακάλυπτων πωλήσεων και τους 
εκδότες και τους επενδυτές. Τούτο θα εξασφαλίσει ότι ο Κανονισμός είναι ισορροπημένος στην 
επιδίωξη εναρμόνισης του πλαισίου των ανοικτών πωλήσεων και στην εξασφάλιση του ότι τα 
οφέλη του θα παραμείνουν διαθέσιμα για εκδότες και επενδυτές.

Τροπολογία 148
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (4α) Παρά το γεγονός ότι οι αγορές 
βασικών προϊόντων και ιδίως οι 
γεωργικές αγορές, εκτίθενται σε 
κινδύνους παρόμοιους με εκείνους άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων του παρόντος 
Κανονισμού, τα βασικά προϊόντα δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος Κανονισμού. Οι καθαρά 
κερδοσκοπικές αγοραπωλησίες πρέπει να 
απαγορεύονται και η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) και 
οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν την 
αρμοδιότητα να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά δυσλειτουργίες στις 
αγορές βασικών προϊόντων. Από την 
άποψη αυτή, η Επιτροπή πρέπει να 
διατυπώσει μια κατάλληλη πρόταση για 
τη ρύθμιση των αγορών βασικών 
προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιομορφίες τους. Τα βασικά προϊόντα 
που συνδέονται με τον ενεργειακό τομέα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο 
της πρότασης κανονισμού της Επιτροπής 
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για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια 
στην ενεργειακή αγορά 
(COM(2010)0726).

Or. en

Τροπολογία 149
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Οι συμβάσεις αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου, οι ακάλυπτες 
ανοικτές πωλήσεις, και οι ανοικτές 
πωλήσεις βασικών προϊόντων πρέπει να 
καταπολεμηθούν και να απαγορευθούν 
δια νόμου στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές της Ένωσης. Οι ακάλυπτες 
ανοικτές πωλήσεις, οι ανοικτές πωλήσεις 
βασικών προϊόντων και οι συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου δεν 
προσφέρουν μακροοοικονομικά οφέλη και 
εγκυμονούν σημαντικούς συστημικούς 
κινδύνους οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να 
εκτιμηθούν εκ των προτέρων παρά μόνο 
με μεγάλη δυσκολία. Η αντιστάθμιση 
κινδύνου πρέπει να αντικατασταθεί με 
άλλα, λιγότερο επιζήμια μέσα.

Or. en

Τροπολογία 150
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η ενισχυμένη διαφάνεια σχετικά με 
σημαντικές καθαρές αρνητικές θέσεις σε 
συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα 
είναι πιθανό να είναι επωφελής τόσο για τη 

(6) Η ενισχυμένη διαφάνεια σχετικά με 
σημαντικές καθαρές αρνητικές θέσεις σε 
συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα 
είναι πιθανό να είναι επωφελής για τη 
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ρυθμιστική αρχή όσο και για τις 
παράγοντες τις αγοράς. Για μετοχές που 
έχουν εισαχθεί τις 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 τις οικείες 
ρυθμιστικές αρχές για να τις βοηθήσει να 
παρακολουθούν και, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, να διερευνούν ανοικτές 
πωλήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους ή να 
είναι καταχρηστικές· σε δεύτερο επίπεδο, 
οι θέσεις πρέπει να κοινοποιούνται στην 
αγορά προκειμένου να παρέχουν χρήσιμες 
πληροφορίες σε τις παράγοντες τις 
αγοράς σχετικά με σημαντικές ατομικές 
ανοικτές πωλήσεις σε μετοχές.

ρυθμιστική αρχή. Για μετοχές που έχουν 
εισαχθεί τις 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 ένα 
καθορισμένο επίπεδο, η κοινοποίηση μιας 
θέσης πρέπει να γίνεται ιδιωτικά τις οικείες 
ρυθμιστικές αρχές για να τις βοηθήσει να 
παρακολουθούν και, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, να διερευνούν ανοικτές 
πωλήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους ή να 
είναι καταχρηστικές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημόσια κοινοποίηση επιμέρους αρνητικών θέσεων λειτουργεί εναντίον του ανταγωνισμού 
και ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε μικρότερους επενδυτές. Μπορεί να προκαλέσει 
φιλοκυκλική συμπεριφορά που να οδηγήσει σε πτωτική τάση στις τιμές των μετοχών και να 
βλάψει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε επίσης σε μειωμένη ρευστότητα 
και λιγότερο αποτελεσματικό καθορισμό τιμών για όλους τους χρήστες των αγορών – λιανικούς 
επενδυτές, συνταξιοδοτικά ταμεία και εταιρικούς εκδότες. Ωστόσο, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι 
οι αρμόδιες αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες ώστε να 
παρακολουθούν τους συστημικούς κινδύνους.

Τροπολογία 151
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η ενισχυμένη διαφάνεια σχετικά με 
σημαντικές καθαρές αρνητικές θέσεις σε 

(6) Η ενισχυμένη διαφάνεια σχετικά με 
σημαντικές καθαρές αρνητικές θέσεις σε 
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συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα 
είναι πιθανό να είναι επωφελής τόσο για 
τη ρυθμιστική αρχή όσο και για της 
παράγοντες της αγοράς. Για μετοχές που 
έχουν εισαχθεί της 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 της οικείες 
ρυθμιστικές αρχές για να της βοηθήσει να 
παρακολουθούν και, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, να διερευνούν ανοικτές 
πωλήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους ή να 
είναι καταχρηστικές· σε δεύτερο επίπεδο, 
οι θέσεις πρέπει να κοινοποιούνται στην 
αγορά προκειμένου να παρέχουν χρήσιμες 
πληροφορίες σε της παράγοντες της 
αγοράς σχετικά με σημαντικές ατομικές 
ανοικτές πωλήσεις σε μετοχές.

συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα 
θεωρείται ευεργετική για τη ρυθμιστική 
εποπτεία της αγοράς. Για μετοχές που 
έχουν εισαχθεί της 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. Η 
κοινοποίηση μιας θέσης πάνω από ένα 
ορισμένο όριο πρέπει να γίνεται ιδιωτικά 
της οικείες ρυθμιστικές αρχές για να της 
βοηθήσει να παρακολουθούν και, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, να διερευνούν 
ανοικτές πωλήσεις οι οποίες θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους ή 
να είναι καταχρηστικές, ενώ οι θέσεις 
πάνω από της οριακές θέσεις πρέπει να 
κοινοποιούνται στην αγορά σε συνολική, 
ανώνυμη μορφή προκειμένου να παρέχουν 
χρήσιμες πληροφορίες σε της παράγοντες 
της αγοράς σχετικά με τον όγκο των 
ανοικτών πωλήσεων σε μετοχές

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση ατομικών αρνητικών θέσεων στο κοινό δεν βοηθά τις ρυθμιστικές αρχές να 
ανιχνεύουν καταχρήσεις της αγοράς και εκθέτει τους κατόχους αρνητικών θέσεων στη 
δυνατότητα "σύνθλιψης των ακάλυπτων θέσεων" και σε άλλες μορφές καταχρηστικής 
συμπεριφοράς· ενθαρρύνει τη συμπεριφορά αγέλης· μειώνει τη ρευστότητα επειδή οι επενδυτές 
δεν αισθάνονται άνετα όταν γνωστοποιούνται οι αρνητικές θέσεις τους σε εταιρείες και έτσι 
προτιμούν να αποφεύγουν τις ανοικτές πωλήσεις. Η συνολική γνωστοποίηση προσφέρει 
χρήσιμες πληροφορίες σε όσους συμμετέχουν στην αγορά.

Τροπολογία 152
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η ενισχυμένη διαφάνεια σχετικά με (6) Η ενισχυμένη διαφάνεια σχετικά με 
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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 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.

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. Η 
κοινοποίηση μιας θέσης πάνω από ένα 
ορισμένο όριο 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 κινδύνους ή 
να είναι καταχρηστικές, ενώ οι θέσεις 
πάνω από τις οριακές θέσεις πρέπει να 
κοινοποιούνται στην αγορά σε συνολική, 
ανώνυμη μορφή προκειμένου να παρέχουν 
χρήσιμες πληροφορίες σε άλλους 
παράγοντες της αγοράς σχετικά με 
σημαντικές ατομικές ανοικτές πωλήσεις σε 
μετοχές.

Or. en

Τροπολογία 153
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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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 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.

μεγαλύτερη διαφάνεια για σημαντικές 
αρνητικές καθαρές θέσεις σε μετοχές. Η 
κοινοποίηση μιας θέσης πάνω από ένα 
ορισμένο όριο 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 κινδύνους ή 
να είναι καταχρηστικές· οι θέσεις πρέπει 
επίσης να κοινοποιούνται στην αγορά 
προκειμένου να παρέχουν χρήσιμες 
πληροφορίες σε άλλους παράγοντες της 
αγοράς σχετικά με σημαντικές ατομικές 
ανοικτές πωλήσεις σε μετοχές.

Or. en

Τροπολογία 154
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 κινδύνους ή να 
είναι καταχρηστικές· σε δεύτερο επίπεδο, 
οι θέσεις πρέπει να κοινοποιούνται στην 

(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 ή έχουν 
ιδιωτικά τοποθετηθεί 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 κινδύνους ή να 
είναι καταχρηστικές· σε δεύτερο επίπεδο, 
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αγορά προκειμένου να παρέχουν χρήσιμες 
πληροφορίες σε άλλους παράγοντες της 
αγοράς σχετικά με σημαντικές ατομικές 
ανοικτές πωλήσεις σε μετοχές.

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.

Or. en

Τροπολογία 155
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(7) Η γνωστοποίηση στις ρυθμιστικές 
αρχές σημαντικών καθαρών αρνητικών 
θέσεων σχετικά με κρατικούς χρεωστικούς 
τίτλους ή σχετικά με τους δείκτες 
χρηματιστηριακών αγορών κρατών 
μελών ή της Ένωσης 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 ή με τους 
δείκτες χρηματιστηριακών αγορών 
κρατών μελών ή της Ένωσης. 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 ή σχετικά με 
τους δείκτες χρηματιστηριακών αγορών 
κρατών μελών ή της Ένωσης. Κάθε 
απαίτηση πρέπει να περιλαμβάνει 
κοινοποιήσεις σημαντικών εκθέσεων σε 
κρατικούς και εταιρικούς εκδότες μέσω 
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της χρήσης συμβολαίων αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου και 
χρηματοπιστωτικών μέσων σχετικά με 
τους δείκτες χρηματιστηριακών αγορών 
κρατών μελών ή της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 156
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει 
να καλύπτει χρεωστικούς τίτλους 
εταιρικών εκδοτών της Ένωσης οι οποίοι 
δεν εκδίδονται για λογαριασμό κράτους 
μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι αρνητικές θέσεις που συνδέονται με χρεωστικούς τίτλους που 
εκδίδονται από εταιρικούς εκδότες αποτελούν συστημικό κίνδυνο. Θα ήταν δυσανάλογο να 
επεκταθούν οι υποχρεώσεις κοινοποίησης στους χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από 
εταιρικούς οργανισμούς.
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Τροπολογία 157
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι απαιτήσεις κοινοποίησης για 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους πρέπει να 
ισχύουν για της 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 της 
κράτους μέλους, εξαιρουμένων ωστόσο 
περιφερειακών φορέων ή οιονεί δημόσιων 
φορέων που εκδίδουν χρεωστικούς 
τίτλους.

(8) Οι απαιτήσεις κοινοποίησης για 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους πρέπει να 
ισχύουν για της 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 της 
κράτους μέλους, εξαιρουμένων ωστόσο 
περιφερειακών φορέων ή οιονεί δημόσιων 
φορέων που εκδίδουν χρεωστικούς 
τίτλους. Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει 
να καλύπτει χρεωστικούς τίτλους 
εταιρικών εκδοτών της Ένωσης οι οποίοι 
δεν εκδίδονται για λογαριασμό κράτους 
μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη διαδικασία διαβούλευσης για τον Κανονισμό δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία από τα 
οποία να προκύπτει ότι οι αρνητικές θέσεις που συνδέονται με χρεωστικούς τίτλους που 
εκδίδονται από εταιρικούς εκδότες αποτελούν συστημικό κίνδυνο. Ο Κανονισμός καλύπτει ήδη 
σημαντικές αρνητικές θέσεις σε σχέση με μετοχές που εκδίδονται από εταιρικούς οργανισμούς 
στην Ένωση· θα ήταν δυσανάλογο να επεκταθούν οι υποχρεώσεις κοινοποίησης και στους 
χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από εταιρικούς οργανισμούς.

Τροπολογία 158
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι απαιτήσεις κοινοποίησης για 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους πρέπει να 

(8) Οι απαιτήσεις κοινοποίησης για 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους πρέπει να 



AM\853802EL.doc 19/135 PE456.773v01-00

EL

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

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 ή της Ένωσης, 
εξαιρουμένων ωστόσο περιφερειακών 
φορέων ή οιονεί δημόσιων φορέων που 
εκδίδουν χρεωστικούς τίτλους.

Or. en

Τροπολογία 159
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(9) Για να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη 
και αποτελεσματική απαίτηση διαφάνειας, 
είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν όχι
μόνο οι αρνητικές θέσεις που 
δημιουργούνται από τη διαπραγμάτευση 
κινητών αξιών, μέσων συνδεδεμένων με 
δείκτες 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.

Or. en

Τροπολογία 160
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη (9) Για να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη 
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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.

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 (είτε πρόκειται για 
οργανωμένες αγορές, πολυμερείς 
μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, 
εξωχρηματιστηριακές αγορές) και οι 
οικονομικές καθαρές ανοικτές θέσεις που 
δημιουργούνται από τη χρήση παραγώγων, 
όπως είναι δικαιώματα προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις επί διαφορών και 
τοποθετήσεις βάσει προβλέψεων σε 
σχέση με μετοχές ή κρατικούς 
χρεωστικούς τίτλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθεί λεπτομερώς τι θεωρείται "εκτός των τόπων διαπραγμάτευσης" και τι 
περιλαμβάνεται στα "παράγωγα" ώστε να μην υπάρχει περιθώριο για διαφορετικές ερμηνείες 
αυτής της διάταξης.

Τροπολογία 161
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(10) Για να είναι χρήσιμο για τις 
ρυθμιστικές αρχές και την αγορά, το 
καθεστώς διαφάνειας πρέπει να παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τις ουσιώδεις 
ανοικτές θέσεις ενός φυσικού ή νομικού 
προσώπου. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες 
που παρέχονται στη ρυθμιστική αρχή ή 
στην αγορά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
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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.

τόσο τις αρνητικές θέσεις όσο και τις 
θετικές θέσεις προκειμένου να παρέχονται 
σε συνολικοποιημένη, ανώνυμη μορφή
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την 
καθαρή αρνητική θέση του φυσικού ή 
νομικού προσώπου σε μετοχές, κρατικούς 
χρεωστικούς τίτλους και συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου. Η 
πλήρης και ακριβής γνωστοποίηση των 
ουσιωδών ανοικτών θέσεων παρέχει στις 
εποπτικές αρχές σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν 
στην αγορά και θεωρείται ουσιώδης για 
το σκοπό της εποπτείας της αγοράς. 
Αντιθέτως, για το σκοπό της θεωρείας 
της αγοράς δεν θεωρείται απαραίτητο να 
απαιτείται η επισήμανση επιμέρους 
ανοικτών εντολών, οι οποίες θα 
μπορούσαν να κλείσουν μέσα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 162
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να είναι χρήσιμο για τις 
ρυθμιστικές αρχές και την αγορά, το 
καθεστώς διαφάνειας πρέπει να παρέχει 
πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά 

(10) Για να είναι χρήσιμο για τις 
ρυθμιστικές αρχές και την αγορά, το 
καθεστώς διαφάνειας πρέπει να παρέχει 
πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά 
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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.

με τις θέσεις ενός φυσικού ή νομικού 
προσώπου. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες 
που παρέχονται στη ρυθμιστική αρχή σε 
ιδιωτική βάση 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.  Προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο να λαμβάνουν οι ρυθμιστικές 
αρχές κοινοποιήσει οι οποίες παρέχουν 
πληροφορίες χωρίς ουσιαστική, 
συστημική ή εποπτική αξία, τα κατώτατα 
όρια για τις ιδιωτικές κοινοποιήσεις 
πρέπει να εξεταστούν με προσοχή και να 
σταθμιστούν διεξοδικά το κόστος και το 
όφελος των διαφόρων κατωτάτων ορίων 
από την ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) η οποία στη 
συνέχεια θα πρέπει να συμβουλεύσει την 
Επιτροπή σχετικά με τα κατάλληλα 
κατώτατα όρια που πρέπει να 
εφαρμοστούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημόσια κοινοποίηση επιμέρους αρνητικών θέσεων ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
σε μικρότερους επενδυτές. Μπορεί να προκαλέσει φιλοκυκλική συμπεριφορά που να οδηγήσει 
σε πτωτική τάση τις τιμές των μετοχών και να βλάψει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οδηγώντας 
σε μειωμένη ρευστότητα και λιγότερο αποτελεσματικό καθορισμό τιμών. Ωστόσο, πρέπει να 
εξασφαλισθεί ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αρκετές σχετικές 
πληροφορίες ώστε να παρακολουθούν τους συστημικούς κινδύνους χωρίς να προκαλείται 
υπερβολικά επαχθές κόστος και διοικητικές επιβαρύνσεις και χωρίς να μειώνεται η 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αγορών.

Τροπολογία 163
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 κινητές αξίες, 
δείκτες, κρατικούς χρεωστικούς τίτλους 
και συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 164
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 ή τους δείκτες 
χρηματιστηριακών αγορών ενός 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 κινητές αξίες, 
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χρεωστικούς τίτλους, πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη τις συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
σχετικά με εκδότες κρατικών χρεωστικών 
τίτλων.

κρατικούς χρεωστικούς τίτλους ή δείκτες. 
Στην περίπτωση θέσεων που αφορούν 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους, πρέπει 
επίσης να λαμβάνει υπόψη τις συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
σχετικά με εκδότες κρατικών χρεωστικών 
τίτλων.

Or. en

Τροπολογία 165
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ οι αρνητικές θέσεις βοηθούν την εποπτεία της αγοράς, η προστιθέμενη αξία της σήμανσης 
των εντολών ανοικτής πώλησης είναι ασαφής, αν επίσης ληφθεί υπόψη ότι η οδηγία για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων επιβάλλει στους συμμετέχοντες στις αγορές την υποχρέωση 
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να αναφέρουν στις ρυθμιστικές αρχές όλες τις εκτελούμενες συναλλαγές.

Τροπολογία 166
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 167
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Επιπρόσθετα του καθεστώτος 
διαφάνειας για τη γνωστοποίηση των 

(12) Η Επιτροπή πρέπει να διεξαγάγει μια 
πλήρη και διεξοδική ανάλυση του 
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καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές, 
θα πρέπει να θεσπιστεί μια απαίτηση για 
τη σήμανση των εντολών 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.

κόστους και του οφέλους της θέσπισης 
μιας απαίτησης για τη σήμανση των 
εντολών ανοικτής πώλησης. Οποιαδήποτε 
απόφαση για θέσπιση τέτοιας σήμανσης, 
πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη 
και δεν πρέπει να προκαταλαμβάνει τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης της 
Επιτροπής. Η ανάλυση πρέπει να 
δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 168
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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 

(12) Επιπρόσθετα του καθεστώτος 
διαφάνειας για τη γνωστοποίηση των 
καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές, η 
ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) πρέπει να διερευνήσει το 
όφελος και το κόστος της θέσπισης μιας 
απαίτησης για τη σήμανση των εντολών 
πώλησης που εκτελούνται στους τόπους 
διαπραγμάτευσης ως εντολές ανοικτής 
πώλησης και κατά πόσον ο στόχος αυτός 
επιτυγχάνεται καλύτερα με το καθεστώς 
διαφάνειας για τη γνωστοποίηση των 
καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές.
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βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές και τους 
παράγοντες της αγοράς να 
παρακολουθήσουν τα επίπεδα των 
ανοικτών πωλήσεων.

Or. en

Τροπολογία 169
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

(12) Επιπρόσθετα του καθεστώτος 
διαφάνειας για τη γνωστοποίηση των 
καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές, η 
ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) πρέπει να διερευνήσει το 
όφελος και το κόστος της θέσπισης μιας 
απαίτησης για τη σήμανση των εντολών 
πώλησης που εκτελούνται στους τόπους 
διαπραγμάτευσης ως εντολές ανοικτής 
πώλησης και κατά πόσον ο στόχος αυτός 
επιτυγχάνεται καλύτερα με το καθεστώς 
διαφάνειας για τη γνωστοποίηση των 
καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές.

Or. en

Τροπολογία 170
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

(12) Επιπρόσθετα του καθεστώτος 
διαφάνειας για τη γνωστοποίηση των 
καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές, η 
ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) πρέπει να εκπονήσει 
ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση και να 
διερευνήσει το όφελος και το κόστος της 
θέσπισης μιας απαίτησης για τη σήμανση 
των εντολών πώλησης που εκτελούνται 
στους τόπους διαπραγμάτευσης ως εντολές 
ανοικτής πώλησης και κατά πόσον ο 
στόχος αυτός επιτυγχάνεται καλύτερα με 
το καθεστώς διαφάνειας για τη 
γνωστοποίηση των καθαρών αρνητικών 
θέσεων σε μετοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σήμανση των εντολών πώλησης δεν θα προσφέρει ακριβείς πληροφορίες και θα προκαλέσει 
αισθητό κόστος εφαρμογής, το οποίο θα επιβαρύνει κατά κύριο λόγο τους μικρότερους τόπους 
διαπραγμάτευσης και σε τελική ανάλυση θα έχει αντίκτυπο στους επενδυτές και τους εκδότες. 
Πριν θεσπιστεί τέτοια απαίτηση, πρέπει να διενεργηθεί κατάλληλη αξιολόγηση αντικτύπου του 
οφέλους και του κόστους.

Τροπολογία 171
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Επιπρόσθετα του καθεστώτος 
διαφάνειας για τη γνωστοποίηση των 
καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές, θα 

(12) Επιπρόσθετα του καθεστώτος 
διαφάνειας για την αναφορά των καθαρών 
αρνητικών θέσεων σε μετοχές, θα πρέπει 
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πρέπει να θεσπιστεί μια απαίτηση για τη 
σήμανση των εντολών 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.

να θεσπιστεί μια απαίτηση για τη σήμανση 
των εντολών πώλησης που εκτελούνται ως 
εντολές ανοικτής πώλησης όπως 
παρατηρούνται στο τέλος της ημέρας για 
να παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τον όγκο των ανοικτών 
πωλήσεων που πραγματοποιούνται. Οι 
πληροφορίες σχετικά με τις εντολές 
πώλησης που έχουν ως αποτέλεσμα 
αρνητικές θέσεις όπως παρατηρούνται 
στο τέλος της ημέρας πρέπει να 
ταξινομούνται από την εταιρεία 
επενδύσεων και να διαβιβάζονται στην 
αρμόδια αρχή τουλάχιστον καθημερινά 
προκειμένου επίσης να βοηθήσουν τις 
αρμόδιες αρχές και τους παράγοντες της 
αγοράς να παρακολουθήσουν τα επίπεδα 
των ανοικτών πωλήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τόποι διαπραγμάτευσης δεν διαθέτουν τις ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται 
προκειμένου να προσδιορίζουν εάν ένα άτομο πραγματοποιεί ανοικτή πώληση της μετοχής. 
Αποτελεσματικές διαδικασίες σήμανσης για τις εντολές σε μετοχές που είναι δεκτές προς 
αγοραπωλησία μπορούν στην πράξη να εφαρμοστούν μόνο από εταιρείες επενδύσεων, οι οποίες 
έχουν πρόσβαση στην ταυτότητα και στις θέσεις του λογαριασμού των πελατών τους. Επιπλέον, 
η σήμανση των εντολών πώλησης πρέπει να γίνεται μόνο στο τέλος της ημέρας. Πρέπει να 
επισημανθεί ότι η σε πραγματικό χρόνο σήμανση εξουσιοδοτημένων ανοικτών πωλήσεων 
μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά και παράλογα αποτελέσματα.

Τροπολογία 172
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Επιπρόσθετα του καθεστώτος 
διαφάνειας για τη γνωστοποίηση των 
καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές, 
θα πρέπει να θεσπιστεί μια απαίτηση για 

(12) Επιπρόσθετα του καθεστώτος 
διαφάνειας για τη γνωστοποίηση των 
καθαρών αρνητικών θέσεων σε κινητές 
αξίες, θα πρέπει να θεσπιστεί μια απαίτηση 
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τη σήμανση των εντολών πώλησης που 
εκτελούνται σε τόπους διαπραγμάτευσης
ως εντολές ανοικτής πώλησης για να 
παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τον όγκο των ανοικτών 
πωλήσεων που πραγματοποιούνται σε 
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.

για τη σήμανση των εντολών πώλησης που 
εκτελούνται ως εντολές ανοικτής πώλησης 
για να παρέχει συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τον όγκο των 
ανοικτών πωλήσεων κινητών αξιών που 
πραγματοποιούνται. Οι πληροφορίες 
σχετικά με τις εντολές ανοικτής πώλησης 
πρέπει να ταξινομούνται από τον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή από την επιχείρηση 
επενδύσεων που εκτελεί εντολές εξ 
ονόματος πελατών ή για λογαριασμό της 
όταν οι εντολές δεν εκτελούνται σε 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.

Or. en

Τροπολογία 173
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(13) Η αγορά συμβάσεων αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου χωρίς θετικές θέσεις 
σε υποκείμενους κρατικούς χρεωστικούς 
τίτλους ή σε άλλη θέση η αξία της οποίας 
ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από 
μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας 
του σχετικού κράτους 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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 174
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(13) Η αγορά συμβάσεων αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου χωρίς θετικές θέσεις 
σε υποκείμενους κρατικούς χρεωστικούς
τίτλους ή σε άλλη θέση η αξία της οποίας 
ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από 
μείωση ενός πιστοληπτικής ικανότητας 
του σχετικού κράτους 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 
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κοινοποιηθεί στην αρχή. κινδύνου σχετικά με έναν εκδότη κρατικών 
χρεωστικών τίτλων, η οποία πρέπει να 
κοινοποιηθεί στην αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με κρατικούς χρεωστικούς τίτλους 
είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο μετριασμού του κινδύνου σε ποικίλα μέσα, πέρα από το 
υποκείμενο κρατικό χρέος, για παράδειγμα σε σχέση με τους χρεωστικούς τίτλους που εκδίδουν 
εταιρείες, η πιστοληπτική ικανότητα των οποίων συνδέεται στενά με το σχετικό κράτος. Η 
τοποθέτηση περιορισμών ή η επιβολή υποχρεώσεων γνωστοποίησης σε συμμέτοχους στην 
αγορά θα αποθαρρύνει τους εν λόγω συμμέτοχους από το να επενδύουν σε τέτοιους 
χρεωστικούς τίτλους, πράγμα που θα επηρεάσει την ικανότητα των εταιρειών να συγκεντρώνουν 
κεφάλαια.

Τροπολογία 175
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(13) Η αγορά συμβάσεων αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου χωρίς θετικές θέσεις 
σε υποκείμενους κρατικούς χρεωστικούς 
τίτλους ή σε άλλα ακίνητα ή κινητές αξίες 
που βρίσκονται σε ή εκδίδονται από 
φορείς ενός σχετικής αρχής δικαιοδοσίας, 
η αξία των οποίων ενδέχεται να 
επηρεαστεί αρνητικά από μείωση της 
πιστοληπτικής ικανότητας του σχετικού 
κράτους 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 
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σημαντική ακάλυπτη θέση σε μια σύμβαση 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
σχετικά με έναν εκδότη κρατικών 
χρεωστικών τίτλων, η οποία πρέπει να 
κοινοποιηθεί στην αρχή.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου κρατικών χρεωστικών τίτλων 
χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση κινδύνων που συνδέονται με συγκεκριμένες χώρες κατά 
διάφορους τρόπους και όχι μόνο μέσω χρεωστικών θέσεων (για παράδειγμα, με την κατοχή 
ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων που βρίσκονται στην σχετική αρχή δικαιοδοσίας). Κατά 
συνέπεια, η θέση σε μια σύμβαση αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου που συνδέεται με την 
υποχρέωση κράτους μέλους της Ένωσης δεν πρέπει να θεωρείται ακάλυπτη όταν 
χρησιμοποιείται  για την αντιστάθμιση κινδύνων εντός ενός χαρτοφυλακίου.

Τροπολογία 176
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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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.

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, η 
οποία απαγορεύεται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 177
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
ακάλυπτης 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 
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κοινοποιηθεί στην αρχή. κοινοποιηθεί στην αρχή.

Or. en

Τροπολογία 178
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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
χρηματοπιστωτικό μέσο που καλύπτεται 
από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 179
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(16) Οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις 
μετοχών και κρατικών χρεωστικών τίτλων 
μπορεί να αποτελούν μια από τις πολλές 
άλλες επιχειρησιακές αιτίες της αποτυχίας 
διακανονισμού και μεταβλητότητας. 
Μέτρα για τη μείωση αυτών των 
κινδύνων αλλά και για την θέσπιση 
διαδικασιών αγοράς και τα πρόστιμα σε 



PE456.773v01-00 36/135 AM\853802EL.doc

EL

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.

περίπτωση αποτυχίας διακανονισμού 
πρέπει να αναπτυχθούν στις επικείμενες 
προτάσεις της Επιτροπής που αφορούν τη 
μέθοδο διακανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 180
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(16) Οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις 
μετοχών και κρατικών χρεωστικών τίτλων 
θεωρούνται ορισμένες φορές ότι αυξάνουν 
τον πιθανό κίνδυνο αποτυχίας 
διακανονισμού, μεταβλητότητας και 
κατάχρησης της αγοράς. Για να μειωθούν 
οι κίνδυνοι αυτοί, κρίνεται σκόπιμο να 
τεθούν αναλογικοί περιορισμοί στις 
ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις.
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αφορούν τη μέθοδο διακανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προηγούμενος δανεισμός κινητών αξιών αυξάνει την πολυπλοκότητα των διαδικασιών 
αγοραπωλησίας, δεδομένου ότι τη στιγμή που υποβάλλεται η εντολή δεν είναι σαφές αν και πότε 
θα εκτελεσθεί η εντολή. Σε περίπτωση που πρέπει να γίνουν εκ των προτέρων συμφωνίες 
δανεισμού, θα γίνονταν πολλές συμφωνίες δανεισμού που δεν χρειάζονται, κάτι που οδηγεί σε 
στρέβλωση της αγοράς δανεισμού. Τούτο θα μείωνε ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα της 
αγοραπωλησίας κινητών αξιών και θα αύξανε το κόστος αγοραπωλησίας.

Τροπολογία 181
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(16) Οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις 
μετοχών και κρατικών χρεωστικών τίτλων 
μπορεί να αποτελούν μια από τις πολλές 
άλλες επιχειρησιακές αιτίες της αποτυχίας 
διακανονισμού και μεταβλητότητας. 
Μέτρα για τη μείωση αυτών των 
κινδύνων αλλά και για την θέσπιση 
διαδικασιών αγοράς και τα πρόστιμα σε 
περίπτωση αποτυχίας διακανονισμού 
πρέπει να αναπτυχθούν στις επικείμενες 
προτάσεις της Επιτροπής, όπου πρέπει να 
ληφθεί υπόψη το έργο της υπο-ομάδας 
που έχει συγκροτήσει η Επιτροπή, 
δηλαδή της Ομάδας Εργασίας για την 
Εναρμόνιση των Κύκλων Διακανονισμού.
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Or. en

Τροπολογία 182
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(16) Οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις 
αυξάνουν τον κίνδυνο χειραγώγησης της 
αγοράς, αποτυχίας διακανονισμού και 
μεταβλητότητας.  Για το λόγο αυτό, οι 
ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις και οι 
ακάλυπτες θέσεις σε συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
απαγορεύονται. Κρίνεται σκόπιμο να 
επιτρέπονται μόνο οι ανοικτές πωλήσεις 
προηγουμένως δανεισμένων κινητών 
αξιών ή χρεωστικών τίτλων ή κινητών 
αξιών ή χρεωστικών τίτλων των οποίων ο 
δανεισμός είναι εγγυημένος. Επίσης, είναι 
σκόπιμο να συμπεριληφθούν απαιτήσεις 
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.

Or. en

Τροπολογία 183
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις 
μετοχών και κρατικών χρεωστικών τίτλων 
θεωρούνται ορισμένες φορές ότι αυξάνουν 

(16) Οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις 
μετοχών και κρατικών χρεωστικών τίτλων 
θεωρούνται ορισμένες φορές ότι αυξάνουν 
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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.

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. Ο παρών 
Κανονισμός δεν πρέπει να θέσει 
περιορισμούς ή να απαγορεύσει τις 
ακάλυπτες θέσεις σε συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
κρατικού χρέους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση των ακάλυπτων θέσεων σε συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
κρατικού χρέους θα είχε δυσμενή αντίκτυπο στις αγορές κρατικών χρεωστικών τίτλων και θα 
ήταν δυσανάλογη προς το συστημικό κίνδυνο που παρουσιάζουν  τέτοιες θέσεις.

Τροπολογία 184
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις 
μετοχών και κρατικών χρεωστικών τίτλων 
θεωρούνται ορισμένες φορές ότι αυξάνουν 
τον πιθανό κίνδυνο αποτυχίας 

(16) Οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις 
μετοχών και κρατικών χρεωστικών τίτλων 
θεωρούνται ορισμένες φορές ότι αυξάνουν 
τον πιθανό κίνδυνο αποτυχίας 
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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.

διακανονισμού και μεταβλητότητας. Για να 
μειωθούν οι κίνδυνοι αυτοί, κρίνεται 
σκόπιμο να τεθούν αναλογικοί περιορισμοί 
στις ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις. Η 
Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει 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. Ωστόσο, τα 
μέτρα που αφορούν το διακανονισμό ή 
την αγορά πρέπει να αντιμετωπιστούν 
στο πλαίσιο άλλης ενωσιακής 
νομοθετικής διάταξης και σε πλαίσιο που 
να μην αφορά αποκλειστικά τις ανοικτές 
πωλήσεις, δεδομένου ότι δεν αφορούν 
μόνο τις ανοικτές πωλήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτυχία διακανονισμού είναι θέμα σοβαρό που πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά οριζόντια 
και όχι κατακόρυφα. Υπάρχει πλήθος επιχειρησιακών λόγων για τους οποίους η αποτυχία 
διακανονισμού είναι άσχετη με τις ανοικτές πωλήσεις. Τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων δεν 
έχουν τρόπο να γνωρίζουν αν μια αποτυχία διακανονισμού οφείλεται σε ακάλυπτη ανοικτή 
πώληση.  Οι προσπάθειες για βελτίωση της μεθόδου διακανονισμού πρέπει να περιέχονται στη 
νομοθεσία για το διακανονισμό τίτλων ή στον κανονισμό περί Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων.

Τροπολογία 185
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(16) Οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις 
μετοχών και κρατικών χρεωστικών τίτλων 
μπορούν να αυξήσουν τον πιθανό κίνδυνο 
αποτυχίας διακανονισμού, μεταβλητότητας 
και κατάχρησης της αγοράς. Για να 
διασκεδαστούν αυτές οι ανησυχίες και να 
τηρηθεί μια συνεπής διεθνής προσέγγιση 
κρίνεται σκόπιμο να βασίζονται οι 
ανοικτές πωλήσεις σε προηγουμένως 
δανεισμένους τίτλους ή σε τίτλους για 
τους οποίους υπάρχουν βάσιμοι λόγοι από 
τους οποίους να προκύπτει ότι είναι 
δυνατός ο δανεισμός των τίτλων 
λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά 
συστήματα που χρησιμοποιούνται επί του 
παρόντος για τις καλυμμένες ανοικτές 
πωλήσεις. Επίσης, είναι σκόπιμο να 
συμπεριληφθούν απαιτήσεις 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.

Or. en

Τροπολογία 186
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) 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. Για να 
μειωθούν οι κίνδυνοι αυτοί, κρίνεται 
σκόπιμο να τεθούν αναλογικοί περιορισμοί 

(16) 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. Για να 
μειωθούν οι κίνδυνοι αυτοί, κρίνεται 
σκόπιμο να τεθούν αναλογικοί περιορισμοί 
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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.

στις ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις. Οι 
λεπτομερείς περιορισμοί πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά 
συστήματα που χρησιμοποιούνται επί του 
παρόντος για τις καλυμμένες ανοικτές 
πωλήσεις. Οι ακάλυπτες ανοικτές 
πωλήσεις καθώς και γενικότερα οι 
ανοιχτές πωλήσεις που αφορούν πρώτες 
ύλες πρέπει να απαγορεύονται δεδομένου 
ότι δεν παρέχουν μακροοικονομικά 
πλεονεκτήματα και ενέχουν συστημικούς 
κινδύνους που δεν μπορούν να 
εκτιμηθούν, ως προς τους οποίους, σε 
περίπτωση αθέτησης του αγοραστή, 
ευθύνεται μελλοντικά κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος, και σε τελευταία 
ανάλυση οι φορολογούμενοι. Εφόσον 
απαιτείται κάλυψη των κινδύνων που 
σχετίζονται με πρώτες ύλες, τούτο μπορεί 
να συμβεί με άλλα μέσα, όπως με 
προθεσμιακές πράξεις (futures) και 
πράξεις με δικαίωμα επιλογής (options).
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.

Or. de

Τροπολογία 187
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Καθεστώτα για την επιβολή 
πειθαρχίας στους διακανονισμούς 
(αγορές και πρόστιμα) υπάρχουν στην 
Ένωση από μακρού χρόνου. Η ανάγκη να 
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εναρμονιστούν τα καθεστώτα αυτά 
καθώς και τα ευρύτερα καθεστώτα που 
αφορούν τους κύκλους διακανονισμού 
οδήγησε το 2009 στη δημιουργία της 
Ομάδας Εργασίας για την Εναρμόνιση 
των Κύκλων Διακανονισμού, η οποία 
δημιουργήθηκε από την Επιτροπή και τον 
κλάδο. Μια υποομάδα της Ομάδας 
Εργασίας για την Εναρμόνιση των 
Κύκλων Διακανονισμού εξετάζει αυτή τη 
στιγμή τον τρόπο εναρμόνισης των 
καθεστώτων αγορών και προστίμων στην 
Ένωση. Αναμένεται ότι το έργο αυτής της 
υπο-ομάδας θα έχει περατωθεί εγκαίρως 
ώστε να χρησιμεύσει στον εμπλουτισμό 
της νομοθετικής πρότασης της 
Επιτροπής για τα Κεντρικά Αποθετήρια 
Τίτλων, όπου θα ορισθεί η λεπτομερής 
λειτουργία αυτών των καθεστώτων.

Or. en

Τροπολογία 188
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Αν και η πειθαρχία στους 
διακανονισμούς αποτελεί σημαντικό 
συστατικό στοιχείο των καλώς 
λειτουργουσών χρηματοπιστωτικών 
αγορών, αναγνωρίζεται ότι οι αιτίες των 
αποτυχιών διακανονισμού είναι ποικίλες 
και δεν περιορίζονται στις ανοικτές 
πωλήσεις. Παρόλο που η επιβολή 
πειθαρχίας στους  διακανονισμούς δεν 
πρέπει να περιληφθεί στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, η 
Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει 
συγκεκριμένες προτάσεις για τον εν λόγω 
τομέα έως τα τέλη του 2011, παράλληλα 
με την πρόταση για δημιουργία ενός 
εναρμονισμένου νομοθετικού πλαισίου για 
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τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτυχία διακανονισμού είναι θέμα σοβαρό που πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά οριζόντια 
και όχι κατακόρυφα. Υπάρχει πλήθος επιχειρησιακών λόγων για τους οποίους η αποτυχία 
διακανονισμού είναι άσχετη με τις ανοικτές πωλήσεις. Τα κεντρικά αποθετήρια κινητών αξιών 
δεν έχουν τρόπο να γνωρίζουν αν μια αποτυχία διακανονισμού οφείλεται σε ακάλυπτη ανοικτή 
πώληση.  Οι προσπάθειες για βελτίωση της μεθόδου διακανονισμού πρέπει να περιέχονται στη 
νομοθεσία για το διακανονισμό τίτλων ή στον κανονισμό περί Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων.

Τροπολογία 189
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η κοινή ενωσιακή πειθαρχία στους 
διακανονισμούς είναι σημαντική 
προκειμένου να δημιουργηθούν καλώς 
λειτουργούσες ενωσιακές 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Η 
δημιουργία ενωσιακής πειθαρχίας στους 
διακανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων 
κανόνων για την αντιστάθμιση σε 
μετρητά, το καθεστώς προστίμων και 
εναρμονισμένων κανόνων επιβολής, όπως 
οι αγορές, πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο ξεχωριστής, ευρύτερης 
νομοθεσίας για τους διακανονισμούς, που 
θα προταθεί από την Επιτροπή κατά τη 
διάρκεια του 2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με τις αποτυχίες διακανονισμού, η μελλοντική ενωσιακή νομοθεσία πρέπει να 
περιλαμβάνει εναρμονισμένο καθεστώς ποινών και εναρμονισμένους κανόνες επιβολής, όπως 
αγορές και κανόνες αντιστάθμισης με μετρητά. Αυτή η νομοθετική προσέγγιση για την Επιτροπή 
θα μπορούσε να στηρίζεται στο άρθρο 13, αλλά να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου
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13 τόσο από πλευράς χρηματοπιστωτικών μέσων όσο και ως προς τους τόπους 
διαπραγμάτευσης που καλύπτονται.

Τροπολογία 190
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Οι συμβάσεις αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου για κρατικούς 
τίτλους θα πρέπει να βασίζονται στην 
αρχή του ασφαλίσιμου συμφέροντος. Οι 
ακάλυπτες θέσεις σε συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου για 
κρατικούς  τίτλους χρησιμοποιούνται για 
την επίτευξη ακάλυπτων ανοικτών 
θέσεων σε κρατικά ομόλογα, για την 
αφαίρεση ρευστότητας από τις σχετικές 
αγορές ομολόγων και για την τεχνητή 
αύξηση του κόστους δανεισμούς για τα 
κράτη μέλη, κάτι που έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις στην ικανότητά τους να 
αναχρηματοδοτήσουν το χρέος τους σε 
περιόδους κρίσης. Κατά συνέπεια, πρέπει 
να απαγορευθούν οι ακάλυπτες θέσεις σε 
συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου για κρατικούς τίτλους. 

Or. en

Τροπολογία 191
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Οι συμβάσεις αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου για κρατικούς 
τίτλους θα πρέπει να βασίζονται στην 
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αρχή του ασφαλίσιμου συμφέροντος, με 
παράλληλη αναγνώριση του γεγονότος ότι 
μπορεί να υπάρχουν και άλλα συμφέροντα 
σε ένα κυρίαρχο κράτος πέρα από την 
ιδιοκτησία ομολόγων.

Or. en

Τροπολογία 192
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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).

(17) Τα μέτρα που σχετίζονται με τους 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους και τις 
κρατικές συμβάσεις αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου τα οποία 
συμπεριλάμβαναν αυξημένη διαφάνεια 
πρέπει να επιβάλουν ανάλογες απαιτήσεις 
και ταυτόχρονα να αποφύγουν τις 
δυσμενείς επιπτώσεις όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των αγορών των 
κρατικών ομολόγων και των αγορών 
συμφωνιών επαναγοράς κρατικών 
ομολόγων (repos).

Or. en

Τροπολογία 193
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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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).

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).
Οι κρατικές συμβάσεις αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου χρησιμοποιούνται 
θεμιτά για την αντιστάθμιση κινδύνων 
άλλων από την άμεση έκθεση σε κρατικό 
χρέος. Κατά συνέπεια, ο παρών 
κανονισμός δεν θα πρέπει να περιορίζει ή 
να απαγορεύει τις ακάλυπτες θέσεις σε 
κρατικές συμβάσεις αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση των ακάλυπτων θέσεων σε συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
κρατικού χρέους θα είχε δυσμενή αντίκτυπο στις αγορές κρατικών χρεωστικών τίτλων και θα 
ήταν δυσανάλογη προς το συστημικό κίνδυνο που παρουσιάζουν  τέτοιες θέσεις. Τούτο θα έκανε 
πιο δαπανηρό  για τα κράτη μέλη το να συγκεντρώνουν χρήματα για δημόσιες υπηρεσίες όπως η 
περίθαλψη, οι συντάξεις και η κοινωνικά πρόνοια.

Τροπολογία 194
Gay Mitchell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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).

(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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Στην πράξη, οι κρατικές συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
χρησιμοποιούνται συνήθως και νομίμως 
για την αντιστάθμιση κινδύνων άλλων 
από την άμεση έκθεση σε κρατικά 
ομόλογα.  Ο παρών κανονισμός δεν 
πρέπει συνεπώς να απαγορεύει την χρήση 
ακάλυπτων θέσεων σε κρατικές 
συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τυχόν απαγόρευση ή περιορισμός των ακάλυπτων θέσεων σε κρατικές συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ρευστότητα 
των αγορών κρατικών χρεωστικών τίτλων, καθιστώντας έτσι δαπανηρότερες τις προσπάθειες 
των κυβερνήσεων των κρατών μελών να συγκεντρώσουν τα αναγκαία κεφάλαια για τις 
δημόσιες προμήθειες και επιβαρύνοντας περισσότερο τους ευρωπαίους φορολογούμενους.

Τροπολογία 195
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 συμπεριλαμβάνονται ακόμα 
και κινητές αξίες όταν ο βασικός τόπος 
διαπραγμάτευσης του μέσου αυτού είναι 
εκτός της Ένωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Απαιτήσεις ειδοποίησης και κοινοποίησης μπορούν κάλλιστα να ισχύουν στη πράξη για τις 
κινητές αξίες  όταν ο βασικός τόπος διαπραγμάτευσης του μέσου αυτού είναι εκτός της Ένωσης. 
Επίσης, η εξαίρεσή τους από τέτοιες απαιτήσεις θα μπορούσε να δημιουργήσει ζήτημα 
καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας, δημιουργώντας κίνητρα για 
τις επιχειρήσεις να μεταφερθούν εκτός Ένωσης λόγω αυτού του κανόνα.

Τροπολογία 196
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι δραστηριότητες ειδικής 
διαπραγμάτευσης διαδραματίζουν 
ιδιαίτερο 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 

(19) Οι δραστηριότητες ειδικής 
διαπραγμάτευσης διαδραματίζουν κάποιο 
ρόλο στην παροχή ρευστότητας στις 
αγορές εντός της Ένωσης και οι ειδικοί 
διαπραγματευτές πρέπει να διασφαλίζουν 
την εμπορευσιμότητα (ρευστότητα της 
αγοράς) αξιογράφων καθορίζοντας 
συνεχώς τιμές αγοράς και πώλησης. 
Είναι δυνατό να γίνεται αγορά μόνον, σε 
περίπτωση λειτουργικής αγοράς, με βάση 
τους όρους που καθορίζει ο ειδικός 
διαπραγματευτής. Οι χρηματιστηριακές 
ρυθμίσεις απαιτούν κατά κανόνα από τον 
ειδικό διαπραγματευτή μόνο να 
προσδιορίζει τον ελάχιστο όγκο των 
μετοχών ή ομολόγων που αγοράζει. 
Πέραν τούτου δεν επιτρέπεται να γίνεται 
υπέρβαση εκ των προτέρων 
καθορισμένων ανώτατων περιθωρίων 
(αποκλίσεων τιμών) και δεν πρέπει να 
αναφέρεται καμία δίκαιη και 
υπολογιζόμενη μέσω χρηματοπιστωτικών 
μαθηματικών μεθόδων τιμή. Ο ειδικός 
διαπραγματευτής μπορεί μάλλον να θέτει 
ο ίδιος τα κριτήρια του καθορισμού 
τιμής. Σε περίπτωση που ο ειδικός 
διαπραγματευτής εγκαταλείπει τη 
δραστηριότητά του και δεν αποσύρει τα 
μερίδιά του, η δευτερογενής αγορά χάνει 
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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.

επίσης τη ρευστότητά της και πρέπει σε 
περίπτωση διαπραγμάτευσης να επέμβει 
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος.  Συνεπώς, 
κρίνεται σκόπιμο ο παρών κανονισμός να 
ισχύει για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές. 
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.

Or. de

Τροπολογία 197
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι δραστηριότητες ειδικής 
διαπραγμάτευσης διαδραματίζουν κρίσιμο 
ρόλο στην παροχή ρευστότητας στις 

(19) Οι δραστηριότητες ειδικής 
διαπραγμάτευσης διαδραματίζουν κρίσιμο 
ρόλο στην παροχή ρευστότητας στις 
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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.

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 
που παρέχουν προσβάσιμη ρευστότητα. 
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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ευθυγραμμιστεί ο παρών κανονισμός με τις διατάξεις της MIFID, πρέπει να 
συμπεριληφθούν σε αυτόν όλες οι δραστηριότητες που μπορούν να θεωρηθούν ειδική 
διαπραγμάτευση, όπου δηλαδή δεν δημοσιεύονται οι τιμές προσφοράς, όπου υπάρχουν  
διαπραγματεύσεις μεταξύ ειδικών διαπραγματευτών στην βάση της αμοιβαιότητας όσον αφορά 
τις δοσοληπτικές ανάγκες των εκατέρωθεν πελατών, ή με τη λεγόμενη διαδικασία «give-up».

Τροπολογία 198
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(22) Στην περίπτωση σημαντικής πτώσης 
της τιμής ενός χρηματοπιστωτικού μέσου, 
η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει επίσης τη 
δυνατότητα να απαγορεύσει προσωρινά τις 
ανοικτές πωλήσεις του χρηματοπιστωτικού 
μέσου προκειμένου να καταφέρει να 
παρέμβει άμεσα όπου κρίνεται σκόπιμο για 
να αποτρέψει την άτακτη υποχώρηση της 
τιμής του εν λόγω μέσου.

Or. en

Τροπολογία 199
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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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.

πωλήσεις του χρηματοπιστωτικού μέσου 
προκειμένου να καταφέρει να παρέμβει 
άμεσα όπου κρίνεται σκόπιμο για να 
αποτρέψει την άτακτη υποχώρηση της 
τιμής του εν λόγω μέσου. Η περίοδος της 
προσωρινής απαγόρευσης των 
διαπραγματεύσεων πρέπει να καθορίζεται 
λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα της 
διατάραξης των χρηματαγορών.

Or. en

Τροπολογία 200
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(22) Στην περίπτωση σημαντικής πτώσης
της τιμής ενός χρηματοπιστωτικού μέσου 
σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης εύλογων 
φόβων περί τοπικού ή σε επίπεδο Ένωσης 
συστημικού προβλήματος, η αρμόδια 
αρχή πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα 
να απαγορεύσει προσωρινά τις ανοικτές 
πωλήσεις του χρηματοπιστωτικού μέσου 
σε αυτόν τον τόπο διαπραγμάτευσης εντός 
της δικαιοδοσίας της ή να υποβάλει 
αίτημα παρόμοιας προσωρινής 
απαγόρευσης σε άλλες δικαιοδοσίες 
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.

Or. en

Τροπολογία 201
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 που λαμβάνει υπόψη τη 
σοβαρότητα της διατάραξης της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς να αποτρέψει 
την άτακτη υποχώρηση της τιμής του εν 
λόγω μέσου.

Or. de

Τροπολογία 202
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) πρέπει να 
διαδραματίζει συντονιστικό ρόλο σε 
καταστάσεις αυτού του είδους και να 
διασφαλίζει συνοχή μεταξύ αρμόδιων 
αρχών. Η σύνθεση της ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) που 
περιλαμβάνει εκπροσώπους των αρμόδιων 
αρχών θα συμβάλει στην ικανότητά της να 
εκτελέσει έναν τέτοιο ρόλο.

Or. en
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Τροπολογία 203
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(27) Οι εξουσίες παρέμβασης των 
αρμόδιων αρχών 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα παρέμβασης στην αγορά κράτους μέλους πρέπει να ανήκει αποκλειστικά σε 
εκείνη την αρμόδια αρχή που κατανοεί καλύτερα την τοπική αγορά, κάτι που σημαίνει ότι, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ΕΑΚΑΑ (1095/2010), η ΕΑΚΑΑ δεν πρέπει να 
διαθέτει εξουσίες παρέμβασης.

Τροπολογία 204
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(29) Πρέπει να εκχωρηθούν στην ΕΕΑ
(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 
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πρέπει να δημοσιεύει μια έκθεση που θα 
περιλαμβάνει τα ευρήματά της όταν 
διεξάγει τις έρευνες αυτές.

εμπιστοσύνη των αγορών. Η ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ) πρέπει να δημοσιεύει μια 
έκθεση που θα περιλαμβάνει τα ευρήματά 
της όταν διεξάγει τις έρευνες αυτές και, σε 
περίπτωση που η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) εκτιμά 
ότι ένα μέτρο πρέπει να εφαρμοστεί σε 
επίπεδο Ένωσης, η απόφασή της είναι 
δεσμευτική για τις αρμόδιες αρχές·.

Or. en

Τροπολογία 205
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 πάνω από 
ορισμένο όριο 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 
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στον οποίο οι ανοικτές πωλήσεις 
επηρεάζουν τις τιμές. Οποιαδήποτε 
ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από 
τις αρμόδιες αρχές πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 
κανόνες για τη διαβίβαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που 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 αυτών17. 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 Δεκεμβρίου 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 αυτών18, ο 
οποίος θα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως 
για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

επαρκώς πληροφορημένοι για το βαθμό 
στον οποίο οι ανοικτές πωλήσεις 
επηρεάζουν τις τιμές. Οποιαδήποτε 
ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από 
τις αρμόδιες αρχές πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 
κανόνες για τη διαβίβαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που 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 αυτών17. Κάθε 
ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών εκ 
μέρους της ΕΕΑ (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 Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης 
και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών18, ο οποίος θα 
πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 206
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται για τις 

(32) Βασιζόμενα στις εγκεκριμένες από 
την ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) κατευθυντήριες 
γραμμές και λαμβάνοντας υπόψη την 
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παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και να διασφαλίζουν την 
εφαρμογή αυτών. Οι κυρώσεις πρέπει να 
έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και 
αποτρεπτικό χαρακτήρα.

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
την ενίσχυση των συστημάτων κυρώσεων 
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται για τις 
παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και να διασφαλίζουν την 
εφαρμογή αυτών. Οι κυρώσεις πρέπει να 
έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και 
αποτρεπτικό χαρακτήρα.. Απώτερος 
σκοπός είναι η καθιέρωση 
εναρμονισμένου καθεστώτος κυρώσεων 
στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 207
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Δεδομένου 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.

(37) Δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη 
έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή 
περιορισμούς για τις ανοικτές πωλήσεις, 
είναι απαραίτητο να εγκριθεί ένας 
αποτελεσματικός κανονισμός για 
ολόκληρη την Ένωση και να εφαρμοστεί 
το συντομότερο δυνατό. Η χρόνια 
αστάθεια των αγορών και η άμεση απειλή 
που συνιστούν οι σχετικές με τις 
συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου πρακτικές για το 
οικονομικοπολιτικό υπόβαθρο της 
ολοκλήρωσης της Ένωσης συνηγορούν 
υπέρ της επείγουσας υιοθέτησης 
αυστηρών ρυθμίσεων για τις ανοικτές 
πωλήσεις και τις συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου  

Or. en
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Τροπολογία 208
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Δεδομένου 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.

(37) Δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη 
έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή 
περιορισμούς για τις ανοικτές πωλήσεις, 
πρέπει να τεθεί  το ταχύτερο δυνατό σε 
ισχύ ο κανονισμός που ισχύει σε όλη την 
Ένωση. Η δέσμευση αυτή πηγάζει επίσης 
από την συνεχιζόμενη μεγάλη ρευστότητα 
των αγορών καθώς και το πρόβλημα που 
σχετίζεται με τις κρατικές συμφωνίες 
ανταλλαγής κινδύνων αθέτησης, με 
αποτέλεσμα την επιτακτική ανάγκη να 
επέλθει η επιδιωκόμενη με τον κανονισμό 
σταθεροποίηση της Ένωσης στο σύνολό 
της. 

Or. de

Τροπολογία 209
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα διαπραγματεύσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα, ανεξαρτήτως του αν είναι εισαγμένα σε 
τόπους διαπραγμάτευσης ή αν διανέμονται ως ιδιωτικές τοποθετήσεις, πρέπει να 
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περιλαμβάνονται. Εάν δεν συμβεί αυτό, το αποτέλεσμα θα είναι καταχρηστικές επιλογές του 
ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας και στρέβλωση των όρων ανταγωνισμού.

Τροπολογία 210
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(3) χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται 
από ένα κράτος μέλος ή την ίδια την 
Ένωση ή ενός σχετικού από συστημική 
άποψη ιδρύματος που είναι 
εγκατεστημένο ή εδρεύει στην 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.

Or. de

Τροπολογία 211
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πεδίο του κανονισμού εμπίπτουν χρεωστικοί τίτλοι της ΕΕ ή των κρατών μελών υπό τις 
εξής προϋποθέσεις: πρώτον, το άρθρο 12 δεν ισχύει για αυτούς, δεύτερον, δεν καλύπτονται από 
οποιεσδήποτε εξουσίες εκχωρούνται στην ΕΑΚΑΑ σε εξαιρετικές καταστάσεις και τρίτον, οι 
αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να επιβάλουν περιορισμούς σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους 
άλλων κρατών μελών αλλά μόνο για να υποστηρίξουν τους ίδιους περιορισμούς όπως 
αποφασίστηκαν από το ίδιο το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Τροπολογία 212
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 ή 
αναφέρονται σε παρόμοιους χρεωστικούς 
τίτλους που εκδίδονται από ένα κράτος 
μέλος ή την Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζει τη φράση «παράγωγα χρεωστικών τίτλων» και καταργεί την ασαφή αναφορά στην 
«υποχρέωση ενός κράτους μέλους ή της Ένωσης» που μπορεί να θεωρηθεί ως οποιαδήποτε 
υποχρέωση και όχι μόνο σχετικής με χρηματοπιστωτικά μέσα.

Τροπολογία 213
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 που συνδέονται με μια 
υποχρέωση ενός κράτους μέλους, της 
Ένωσης ή που συνδέονται με μια 
υποχρέωση που έχει εκδοθεί από σχετικό 
από συστημική άποψη ίδρυμα που είναι 
εγκατεστημένο ή έχει έδρα στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 214
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 
οντότητα αναφοράς και οποιαδήποτε άλλη 
σύμβαση παραγώγων που έχει παρόμοιες 
οικονομικές επιπτώσεις·

(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 
οντότητα αναφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φράση «οποιαδήποτε άλλη σύμβαση παραγώγων που έχει παρόμοιες οικονομικές 
επιπτώσεις» είναι ασαφής και δεν προσφέρει τίποτε στα συμφραζόμενα.  Πρέπει να διαγραφεί..
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Τροπολογία 215
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ια) ως «δραστηριότητα ειδικής 
διαπραγμάτευσης» νοούνται οι 
δραστηριότητες επιχείρησης επενδύσεων 
ή οντότητας τρίτης χώρας ή τοπικής 
επιχείρησης μέλους ενός τόπου
διαπραγμάτευσης ή αγοράς σε τρίτη 
χώρα, της οποίας το νομικό και εποπτικό 
πλαίσιο έχει δηλωθεί από την Επιτροπή 
ως ισοδύναμο σύμφωνα με το άρθρο 15, 
παράγραφος 2, όταν ενεργεί ως βασικός 
διαπραγματευτής σε ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο, που 
υποβάλλεται σε διαπραγμάτευση εντός ή 
εκτός ενός τόπου διαπραγμάτευσης, με 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
ιδιότητες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υπάρχον κείμενο πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω όσον αφορά το περιεχόμενο των 
διαφόρων δραστηριοτήτων ειδικής διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 216
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο ια α  - στοιχείο i (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) με τη δημοσίευση απερίφραστων, 
ταυτόχρονων ζευγών εντολών 
συγκρίσιμου μεγέθους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές, με αποτέλεσμα την 
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παροχή ρευστότητας σε τακτική και 
μόνιμη βάση προς την αγορά,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υπάρχον κείμενο πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω όσον αφορά το περιεχόμενο των 
διαφόρων δραστηριοτήτων ειδικής διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 217
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο ια – στοιχείο ii (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) στο πλαίσιο της συνήθους 
επιχειρηματικής της δραστηριότητας, 
μέσω της εκτέλεσης εντολών που 
προέρχονται από πελάτες ή ως 
ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών για 
διαπραγμάτευση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υπάρχον κείμενο πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω όσον αφορά το περιεχόμενο των 
διαφόρων δραστηριοτήτων ειδικής διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 218
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο ια – στοιχείο iii (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) μέσω αντιστάθμισης των κινδύνων 
των θέσεων που προκύπτουν από την 
εκτέλεση των εντολών σύμφωνα με το 
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στοιχείο (ii),

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υπάρχον κείμενο πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω όσον αφορά το περιεχόμενο των 
διαφόρων δραστηριοτήτων ειδικής διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 219
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο ιγ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν διακινούνται μόνο μετοχές στους τόπους διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 220
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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, 

(ιστ) ως «ανοικτή πώληση» σε σχέση με 
ένα χρηματοπιστωτικό μέσο νοείται κάθε 
πώληση του χρηματοπιστωτικού μέσου, 
το οποίο ο πωλητής δεν κατέχει και κάθε 
πώληση που ολοκληρώνεται με την 
παράδοση του χρηματοπιστωτικού μέσου
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συμπεριλαμβανομένης μιας πώλησης 
στην οποία κατά τη στιγμή της σύναψης 
της συμφωνίας πώλησης ο πωλητής έχει 
δανειστεί τη μετοχή ή τον χρεωστικό 
τίτλο·

το οποίο ο πωλητής έχει δανειστεί ή 
τρίτος για λογαριασμό αυτού·

Or. en

Τροπολογία 221
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(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 τη μετοχή ή 
χρεωστικό τίτλο. Η ακάλυπτη ανοιχτή 
πώληση απαγορεύεται· 

Or. de

Τροπολογία 222
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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πωλητής έχει δανειστεί ή έχει συμφωνήσει 
να δανειστεί τη μετοχή ή χρεωστικό τίτλο 
για παράδοση κατά τον διακανονισμό·

πωλητής έχει δανειστεί τη μετοχή ή 
χρεωστικό τίτλο για παράδοση κατά τον 
διακανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 223
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο ιη) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ιη) ως «τόπος διαπραγμάτευσης» νοείται 
μια ρυθμιζόμενη αγορά, ένας πολυμερής 
μηχανισμός διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή 
συστηματικός εσωτερικοποιητής που 
ενεργεί με την ιδιότητα αυτή και, κατά 
περίπτωση, σύστημα εκτός Κοινότητας 
με λειτουργίες όμοιες με εκείνες μιας 
ρυθμιζόμενης αγοράς ή ενός ΠΜΔ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός είναι πολύ περιοριστικός. Ο ορισμός του τόπου διαπραγμάτευσης 
στον παρόντα κανονισμό πρέπει να συνάδει με εκείνον της οδηγίας για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων (οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου). Ο ορισμός θα χρειαστεί να αναθεωρηθεί σύμφωνα με την προσεχή αναθεώρηση 
της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.

Τροπολογία 224
Markus Ferber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθα) ως «νόμιμος κάτοχος» νοείται ο 
μέτοχος, ο ομολογιούχος ή ο κάτοχος 
άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως 
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ορίζεται στο εθνικό δίκαιο που διέπει τις 
σχετικές κινητές αξίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την κατοχή χρηματοπιστωτικών μέσων, καλό είναι να έχουμε κατά νου 
διαφορετικές νομικές έννοιες. Μόνο σε σχέση με το εθνικό δίκαιο αποκτά το άρθρο 3, 
παράγραφος 2 το κατάλληλο νόημα.

Τροπολογία 225
Robert Goebbels

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθα) ως «ακάλυπτη ανοικτή πώληση» σε 
σχέση με ένα χρηματοπιστωτικό μέσο 
νοείται η ανοικτή πώληση 
χρηματοπιστωτικού μέσου χωρίς ο 
πωλητής να έχει δανεισθεί ή να έχει 
συνάψει συμφωνία δανεισμού πριν ή 
κατά τη στιγμή της διαβίβασης της 
εντολής ακάλυπτης πώλησης για το 
χρηματοπιστωτικό μέσο που οφείλει να 
παραδώσει στον αγοραστή.

Or. en

Τροπολογία 226
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, μια θέση που προκύπτει από 
οποιαδήποτε από τα παρακάτω πρέπει να 
θεωρείται αρνητική θέση σχετικά με το 

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

εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας, 
σχετικά με τους εκδοθέντες κρατικούς 
χρεωστικούς τίτλους ενός κράτους μέλους 
ή της Ένωσης ή σχετικά με τους δείκτες 
των χρηματοπιστωτικών αγορών ενός 
κράτους μέλους ή της Ένωσης:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός πρέπει να στραφεί και προς άλλα μέσα που επιτρέπουν την 
ανάληψη θέσεων στην απόδοση της χρηματοπιστωτικής αγοράς ενός κράτους μέλους (π.χ. 
αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε δείκτες χρηματιστηρίων και παράγωγα βασισμένα σε 
αυτά τα κεφάλαια) ή του ευρωπαϊκού χώρου (αμοιβαία κεφάλαια βασισμένα στην απόδοση 
εκείνων των εταιριών με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση στην Ευρώπη («blue chip») και 
παράγωγα βασισμένα σε αυτά τα κεφάλαια).

Τροπολογία 227
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, μια θέση που προκύπτει από 
οποιαδήποτε από τα παρακάτω (στην 
περίπτωση του σημείου (β) 
προσαρμοσμένη αναλόγως του 
συντελεστή «δέλτα») πρέπει να θεωρείται 
αρνητική θέση σχετικά με το εκδοθέν 
μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας ή 
εκδοθέντες κρατικούς χρεωστικούς τίτλους 
ενός κράτους μέλους ή της Ένωσης:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με προηγούμενες θέσεις που έχουν λάβει πολλές ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές όσον 
αφορά την καθοδήγηση σχετικά με τα υπάρχοντα καθεστώτα γνωστοποίησης ανοικτών 
πωλήσεων, ο υπολογισμός των καθαρών θέσεων πρέπει να γίνεται στη βάση του συντελεστή 
δέλτα (και όχι σε ονομαστική βάση) προκειμένου να είναι ακριβέστερη η εικόνα των κερδών 
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που αποκτώνται μέσω της χρήσης παραγώγων.  Αυτού του είδους η πληροφορία είναι πιο 
χρήσιμη στις ρυθμιστικές αρχές.

Τροπολογία 228
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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 χρεωστικούς τίτλους ενός 
κράτους μέλους ή της Ένωσης:

Or. de

Τροπολογία 229
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) ανοικτή πώληση μιας κινητής αξίας
που εκδόθηκε από την εταιρεία ή ενός 
χρεωστικού τίτλου που εκδόθηκε από το 
κράτος μέλος ή την Ένωση ή

Or. en

Τροπολογία 230
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) ανοικτή πώληση μιας μετοχής που 
εκδόθηκε από την εταιρεία ή ενός 
χρεωστικού τίτλου που εκδόθηκε από το 
κράτος μέλος ή την Ένωση ή από ένα 
συστημικά σχετικό ίδρυμα·

Or. en

Τροπολογία 231
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) ανοικτή πώληση μιας μετοχής που 
εκδόθηκε από την εταιρεία ή ενός 
χρεωστικού τίτλου που εκδόθηκε από το 
κράτος μέλος ή την Ένωση ή από σχετικό 
από συστημική άποψη ίδρυμα·

Or. de

Τροπολογία 232
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(β) φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
πραγματοποιεί μια συναλλαγή σε
χρηματοπιστωτικό μέσο άλλο από τα 
αναφερόμενα στο σημείο (α) όταν οι 
άμεσες επιπτώσεις ή μία από τις άμεσες 
επιπτώσεις της συναλλαγής είναι η παροχή 
χρηματοπιστωτικών πλεονεκτημάτων στο 
πρόσωπο σε περίπτωση μείωσης της τιμής 
ή της αξίας της μετοχής ή του χρεωστικού 
τίτλου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με προηγούμενες θέσεις που έχουν λάβει πολλές ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές όσον 
αφορά την καθοδήγηση σχετικά με τα υπάρχοντα καθεστώτα γνωστοποίησης ανοικτών 
πωλήσεων, ο υπολογισμός των καθαρών θέσεων πρέπει να γίνεται στη βάση του συντελεστή 
δέλτα (και όχι σε ονομαστική βάση) προκειμένου να είναι ακριβέστερη η εικόνα των κερδών 
που αποκτώνται μέσω της χρήσης παραγώγων.  Αυτού του είδους η πληροφορία είναι πιο 
χρήσιμη στις ρυθμιστικές αρχές.

Τροπολογία 233
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 κινητής αξίας, του χρεωστικού τίτλου 
ή του δείκτη.

Or. en

Τροπολογία 234
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(β) φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
πραγματοποιεί μια συναλλαγή σε
χρηματοπιστωτικό μέσο άλλο από τα 
αναφερόμενα στο σημείο (α) όταν οι 
επιπτώσεις ή μία από τις επιπτώσεις της 
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είναι η παροχή χρηματοπιστωτικών 
πλεονεκτημάτων στο πρόσωπο σε 
περίπτωση μείωσης της τιμής ή της αξίας 
της μετοχής ή του χρεωστικού τίτλου..

συναλλαγής είναι η παροχή 
χρηματοπιστωτικών πλεονεκτημάτων στο 
πρόσωπο σε περίπτωση μείωσης της τιμής 
ή της αξίας της μετοχής ή του χρεωστικού 
τίτλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές το νόημα της φράσης «η οποία δημιουργεί ή σχετίζεται με άλλο 
χρηματοπιστωτικό μέσο».

Τροπολογία 235
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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, 
σχετικά με τους εκδοθέντες κρατικούς 
χρεωστικούς τίτλους ενός κράτους μέλους 
ή της Ένωσης ή σχετικά με τους δείκτες 
των χρηματοπιστωτικών αγορών ενός 
κράτους μέλους ή της Ένωσης:

Or. en

Τροπολογία 236
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, μια θέση που προκύπτει από 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, μια θέση που προκύπτει από 
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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:

οποιαδήποτε από τα παρακάτω (στην 
περίπτωση του σημείου (β) 
προσαρμοσμένη αναλόγως του 
συντελεστή «δέλτα») πρέπει να θεωρείται 
αρνητική θέση σχετικά με το εκδοθέν 
μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας ή 
εκδοθέντες κρατικούς χρεωστικούς τίτλους 
ενός κράτους μέλους ή της Ένωσης:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με προηγούμενες θέσεις που έχουν λάβει πολλές ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές όσον 
αφορά την καθοδήγηση σχετικά με τα υπάρχοντα καθεστώτα γνωστοποίησης ανοικτών 
πωλήσεων, ο υπολογισμός των καθαρών θέσεων πρέπει να γίνεται στη βάση του συντελεστή 
δέλτα (και όχι σε ονομαστική βάση) προκειμένου να είναι ακριβέστερη η εικόνα των κερδών 
που αποκτώνται μέσω της χρήσης παραγώγων.  Αυτού του είδους η πληροφορία είναι πιο 
χρήσιμη στις ρυθμιστικές αρχές.

Τροπολογία 237
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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 χρεωστικούς τίτλους ενός 
κράτους μέλους ή της Ένωσης:

Or. en

Τροπολογία 238
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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 χρεωστικούς τίτλους ενός 
κράτους μέλους ή της Ένωσης:

Or. de

Τροπολογία 239
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 240
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 241
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 κινητής αξίας, του χρεωστικού τίτλου 
ή του βασισμένου σε δείκτη μέσου.

Or. en

Τροπολογία 242
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(β) φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
πραγματοποιεί μια συναλλαγή σε
χρηματοπιστωτικό μέσο διαφορετικό από 
τα μέσα που ορίζονται στο σημείο α) όταν
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές το νόημα της φράσης «η οποία δημιουργεί ή σχετίζεται με άλλο 
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χρηματοπιστωτικό μέσο».

Τροπολογία 243
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο 
υπολογισμός μιας αρνητικής θέσης, σε 
σχέση με οποιαδήποτε αρνητική θέση 
κατέχει εμμέσως το σχετικό πρόσωπο 
(συμπεριλαμβανομένων μέσω 
οποιουδήποτε δείκτη, «καλαθιού» 
κινητών αξιών, ή οποιωνδήποτε κερδών 
από οποιαδήποτε επενδυτικά κεφάλαια 
εισηγμένα σε χρηματιστήρια ή παρόμοια 
μέσα), πραγματοποιείται από το εν λόγω 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ευλόγως 
κινούμενο βάσει των πληροφοριών που 
έχουν γνωστοποιηθεί όσον αφορά την 
σύνθεση του σχετικού δείκτη ή καλαθιού 
κινητών αξιών ή των κερδών από 
οποιαδήποτε επενδυτικά κεφάλαια 
εισηγμένα σε χρηματιστήρια ή παρόμοια 
μέσα (προς αποφυγή αμφιβολιών, κατά 
τον υπολογισμό παρόμοιας αρνητικής 
θέσης, κανένα πρόσωπο δεν υποχρεούται 
να συλλέγει στοιχεία σε πραγματικό χρόνο 
όσον αφορά την εν λόγω σύνθεση από 
οποιοδήποτε πρόσωπο).
Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, ο 
υπολογισμός της θετικής θέσης  για κάθε 
χρήση, περιλαμβάνει (ως θετικές θέσεις) 
οποιαδήποτε κέρδη του σχετικού 
προσώπου από οποιοδήποτε ομόλογο ή 
χρεόγραφο είναι μετατρέψιμο σε μετοχή 
που εκδίδει η σχετική εταιρεία.
Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 
2, ο υπολογισμός μιας αρνητικής θέσης και 
μιας θετικής θέσης σχετικά με κρατικό 
χρεωστικό τίτλο περιλαμβάνει τυχόν 
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συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου που σχετίζονται με μια 
υποχρέωση ή ένα πιστωτικό συμβάν που 
σχετίζεται με ένα κράτος μέλος ή την 
Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση από εταιρίες να αναλύουν επενδυτικά κεφάλαια εισηγμένα σε χρηματιστήρια και 
ευρείας βάσης δείκτες σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να υπολογίζουν εάν μια θέση υπήρξε 
αρνητική θα απέφερε λίγα ή ασήμαντα στοιχεία τόσο για την ρυθμιστική αρχή όσο και για την 
αγορά και θα ήταν εξάλλου δυσανάλογα ακριβή η υλοποίησή της.  Οι θετικές θέσεις πρέπει να 
ληφθούν δεόντως υπόψη εάν θέλουμε να έχουμε πιστή εικόνα της καθαρής αρνητικής θέσης. Το 
να αγνοείται μια συνδεόμενη θετική θέση κατά τον υπολογισμό θα έχει ως αποτέλεσμα 
μειωμένη ρευστότητα στην αγορά ομολόγων. 

Τροπολογία 244
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 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 χρεωστικό τίτλο·

Or. de
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Τροπολογία 245
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

6. Ο υπολογισμός βάσει των παραγράφων 
1 έως 5 για χρεωστικούς τίτλους αφορά 
κάθε κράτος μέλος ή την Ένωση ή ένα 
σχετικό από συστημική άποψη ίδρυμα 
που είναι εγκατεστημένο ή έχει έδρα στην 
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.

Or. en

Τροπολογία 246
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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

Or. de

Τροπολογία 247
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση δραστηριοτήτων 
διαχείρισης κεφαλαίων, όταν 
ακολουθούνται διαφορετικές επενδυτικές 
στρατηγικές σε σχέση με έναν εκδότη 
διαμέσου διαχωρισμένων επενδυτικών 
κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται ένας 
διαχειριστής, ο υπολογισμός της καθαρής 
αρνητικής θέσης και της καθαρής 
θετικής θέσης για τους σκοπούς των 
παραγράφων 3, 4 και 5 πραγματοποιείται 
στο επίπεδο του κάθε επενδυτικού 
κεφαλαίου. Όταν ακολουθείται η ίδια 
επενδυτική στρατηγική σε σχέση με 
συγκεκριμένο εκδότη διαμέσου 
περισσότερων του ενός επενδυτικών 
κεφαλαίων, η καθαρή αρνητική θέση και 
η καθαρή θετική θέση για καθένα από 
αυτά τα επενδυτικά κεφάλαια 
αθροίζονται. Όταν η διαχείριση δύο ή 
περισσότερων χαρτοφυλακίων εντός της 
ίδιας οντότητας γίνεται σε βάση 
διακριτικής ευχέρειας και με εφαρμογή 
της ίδιας επενδυτικής στρατηγικής σε 
σχέση με συγκεκριμένο εκδότη, οι θέσεις 
αυτές πρέπει να αθροίζονται για τον 
υπολογισμό των καθαρών αρνητικών 
θέσεων και των καθαρών θετικών 
θέσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαχειριστές κεφαλαίων συχνά εργάζονται για πελάτες που απαιτούν ευρεία ποικιλία 
επενδυτικών στρατηγικών. Έχει συνεπώς σημασία να εξετάζονται μεμονωμένα οι καθαρές 
αρνητικές θέσεις αυτών των πελατών διότι η άθροιση ή ο συμψηφισμός των κερδών τους με 
εκείνα άλλων πελατών θα οδηγούσε σε παραπλανητικά συμπεράσματα.
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Τροπολογία 248
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο υπολογισμός μιας καθαρής αρνητικής 
θέσης και μιας καθαρής θετικής θέσης 
για τους σκοπούς των παραγράφων 3, 4 
και 5 πρέπει να περιλαμβάνει 
οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο 
οδηγεί σε οικονομική έκθεση, έμμεση ή 
άμεση, στο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο 
μιας εταιρείας ή στο κρατικό χρεωστικό 
τίτλο του κράτους μέλους ή της Ένωσης, 
υπό την προϋπόθεση ότι:
(α) οποιοδήποτε οικονομικό κέρδος 
προερχόμενο από «καλάθι», δείκτη ή 
επενδυτικό κεφάλαιο εισηγμένο σε 
χρηματιστήριο υπολογίζεται με βάση τις 
πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του 
σχετικού δείκτη ή «καλαθιού» κινητών 
αξιών ή των διαθεσίμων του εισηγμένου 
σε χρηματιστήριο επενδυτικού κεφαλαίου 
οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί στη 
στιγμή του υπολογισμού· το δε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που προβαίνει στον 
υπολογισμό δεν υποχρεούται να ζητεί 
ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με 
την εν λόγω σύνθεση από οποιοδήποτε 
πρόσωπο·  και
(β) ο υπολογισμός της θετικής θέσης 
περιλαμβάνει οποιοδήποτε κέρδος από 
χρεόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχή του 
σχετικού εκδότη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υπολογισμός των καθαρών θέσεων πρέπει να γίνεται στη βάση του συντελεστή δέλτα για να 
αντανακλά την πραγματική οικονομική θέση. Αυτή η προσέγγιση όσον αφορά τον υπολογισμό 
των καθαρών αρνητικών θέσεων έχει υιοθετηθεί από πολλές ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ (πχ η 
FSA του Ηνωμένου Βασιλείου και η AFM των Κάτω Χωρών) για την καθοδήγηση που 
παρέχουν σχετικά με τα υπάρχοντα καθεστώτα γνωστοποίησης. Ο συντελεστής δέλτα μετρά τον 
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βαθμό έκθεσης ενός παραγώγου χρηματοπιστωτικού μέσου σε μεταβολές της τιμής της μετοχής.  
Όσον αφορά την 1(β), η αλλαγή καθιστά σαφέστερη τη διάταξη.

Τροπολογία 249
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Ο υπολογισμός μιας καθαρής 
αρνητικής θέσης και μιας καθαρής 
θετικής θέσης για τους σκοπούς των 
παραγράφων 3, 4 και 5 πρέπει να 
περιλαμβάνει οποιοδήποτε 
χρηματοπιστωτικό μέσο οδηγεί σε 
οικονομική έκθεση, έμμεση ή άμεση, στο 
εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο μιας 
εταιρείας ή στο κρατικό χρεωστικό τίτλο 
του κράτους μέλους ή της Ένωσης, υπό 
την προϋπόθεση ότι:
(α) οποιοδήποτε οικονομικό κέρδος 
προερχόμενο από «καλάθι», δείκτη ή 
επενδυτικό κεφάλαιο εισηγμένο σε 
χρηματιστήριο υπολογίζεται με βάση τις 
πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του 
σχετικού δείκτη ή «καλαθιού» κινητών 
αξιών ή των διαθεσίμων του εισηγμένου 
σε χρηματιστήριο επενδυτικού κεφαλαίου 
οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί στη 
στιγμή του υπολογισμού· το δε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που προβαίνει στον 
υπολογισμό δεν υποχρεούται να ζητεί 
ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με 
την εν λόγω σύνθεση από οποιοδήποτε 
πρόσωπο·  και
(β) ο υπολογισμός της θετικής θέσης 
περιλαμβάνει οποιοδήποτε κέρδος από 
χρεόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχή του 
σχετικού εκδότη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με την προσέγγιση που προκρίνεται στο «Μοντέλο για ένα πανευρωπαϊκό 
καθεστώς γνωστοποίησης ανοικτών πωλήσεων» της ΕΡΑΑΚΑ.

Τροπολογία 250
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 7 - στοιχείο α) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 251
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) τη μέθοδο υπολογισμού καθαρών 
αρνητικών θέσεων για βασισμένα σε 
δείκτη μέσα.

Or. en

Τροπολογία 252
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ένα φυσικό ή νομικό 

1. Οι διαπραγματεύσεις με συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου και 
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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.

λοιπά μέσα που αποσκοπούν στην 
αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου 
πρέπει να απαγορεύονται στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 253
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 μείωσης της 
φερεγγυότητας του εκδότη, όπου το 
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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.

φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει άλλη θέση 
της οποίας η αξία είναι πιθανό να 
επηρεαστεί αρνητικά από τέτοια μείωση.
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.

Or. en

Τροπολογία 254
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 μείωσης της 
φερεγγυότητας του εκδότη, όπου το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει άλλη θέση 
της οποίας η αξία είναι πιθανό να 
επηρεαστεί αρνητικά από τέτοια μείωση.
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 
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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.

την οντότητα αναφοράς δεν έχει λόγω 
αυτής της υποχρέωσης μια ανοιχτή θέση 
για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τους κρατικούς χρεωστικούς 
τίτλους συνιστούν αποτελεσματικό τρόπο άμβλυνσης του κινδύνου για πλειάδα μέσων πέραν 
των υποκείμενων κρατικών χρεωστικών τίτλων. Η θέσπιση περιορισμών ή η επιβολή 
απαιτήσεων δημοσιοποίησης στους παράγοντες της αγοράς που κάνουν χρήση αυτών των 
συμβάσεων για την αντιστάθμιση του κινδύνου των εταιρικών χρεωστικών τίτλων θα 
αποθαρρύνει αυτούς τους παράγοντες από επενδύσεις σε τέτοιους τίτλους, κάτι που θα 
επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα των εταιριών να συγκεντρώνουν κεφάλαια.

Τροπολογία 255
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 κινδύνων συνδεομένων με το 
σχετικό κράτος μέλος ή την Ένωση ή με 
κινδύνους συνδεόμενους με περιουσιακά 
στοιχεία ή κινητές αξίες που βρίσκονται ή 
που έχουν εκδοθεί από οντότητες εντός
της σχετικής δικαιοδοσίας και ανήκουν 
στο χαρτοφυλάκιο του φυσικού ή νομικού 
προσώπου. Το μέρος στο πλαίσιο μιας 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου για κρατικούς τίτλους χρησιμοποιούνται για 
αντιστάθμιση του «κινδύνου της χώρας» με πολλούς τρόπους και όχι μόνο μέσω χρεωστικών 
θέσεων (π.χ. μέσω χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων στην σχετική χώρα).  Άρα, μια θέση 
σε μια σύμβαση αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου σχετική με υποχρέωση κράτους μέλους της 
Ένωσης δεν πρέπει να θεωρείται υποχρεωτικά ακάλυπτη όταν χρησιμοποιείται για την 
αντιστάθμιση κινδύνων εντός χαρτοφυλακίου.

Τροπολογία 256
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 τον κίνδυνο μείωσης της 
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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.

αξίας οποιουδήποτε στοιχείου 
ενεργητικού του φυσικού ή νομικού 
προσώπου όταν η αξία του στοιχείου 
ενεργητικού συσχετίζεται θετικά 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.

Or. en

Τροπολογία 257
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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, της Ένωσης ή ενός σχετικού από 
συστημική άποψη ιδρύματος που είναι 
εγκατεστημένο ή έχει έδρα στην Ένωση, 
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 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 
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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.

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.

Or. de

Τροπολογία 258
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 
έκθεση κινδύνου στον κρατικό χρεωστικό 
τίτλο αυτού του εκδότη ή θετική έκθεση 
κινδύνου 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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των καλυμμένων θέσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου πρέπει να διευρυνθεί 
στις περιπτώσεις όπου η θετική θέση επιτυγχάνεται μέσω παραγώγων αντί μέσω άμεσης 
κατοχής κρατικών χρεωστικών τίτλων.
Παράγωγα όπως οι συμβάσεις αντιστάθμισης χρησιμοποιούνται συχνά για την αντιστάθμιση 
των συναλλαγματικών κινδύνων.

Τροπολογία 259
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 
λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση στην 
ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) κάθε φορά που η θέση 
αγγίζει ή μειώνεται κάτω από το σχετικό 
όριο κοινοποίησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 260
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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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.

αγορά διαπραγμάτευσης, ενημερώνει τη 
ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) κάθε φορά που η θέση 
αγγίζει, ή μειώνεται κάτω από το σχετικό 
όριο κοινοποίησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια συγκεντρωτική γνωστοποίηση είναι πολύ πιο εύχρηστη για τους επενδυτές με αυτή την 
υποχρέωση. Θα πρέπει να δημιουργηθεί βάση δεδομένων στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι 
αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 261
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρίας μπορεί επίσης να είναι ιδιωτικά τοποθετημένο. Ο 
παρών κανονισμός πρέπει να καλύπτει αυτή τη πιθανότητα.
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Τροπολογία 262
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 για το γεγονός αυτό 
κατόπιν αιτήματος της εν λόγω αρμόδιας 
αρχής..

Or. en

Τροπολογία 263
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 264
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση αρνητικών θέσεων σε σχέση με όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα με τέτοιο 
χαμηλό όριο θα οδηγούσε πιθανότατα σε μεγάλο όγκο κοινοποιούμενων στοιχείων 
καθημερινώς. Κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές επιβαρύνσεις για την ρυθμιστική 
αρχή και τις μεμονωμένες εταιρίες από διοικητική άποψη και θα γινόταν ενδεχομένως αιτία 
περιττού «θορύβου» που θα απέκρυπτε ίσως οποιαδήποτε χρήσιμα στοιχεία. Καλό είναι να 
υπάρχει ευελιξία ως προς τα όρια γνωστοποίησης.

Τροπολογία 265
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ) μπορεί να εκδώσει και να 
διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή 
γνωμοδότηση σχετικά με την 
προσαρμογή των ορίων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, λαμβάνοντας υπόψη 
τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές. Εντός τριών μηνών από την 
παραλαβή της γνωμοδότησης της ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ), 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.

Or. en
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Τροπολογία 266
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 36 και με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, τα 
όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση αρνητικών θέσεων σε σχέση με όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα με τέτοιο 
χαμηλό όριο θα οδηγούσε πιθανότατα σε μεγάλο όγκο κοινοποιούμενων στοιχείων 
καθημερινώς. Κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές επιβαρύνσεις για την ρυθμιστική 
αρχή και τις μεμονωμένες εταιρίες από διοικητική άποψη και θα γινόταν ενδεχομένως αιτία 
περιττού «θορύβου» που θα απέκρυπτε ίσως οποιαδήποτε χρήσιμα στοιχεία.   Καλό είναι να 
υπάρχει ευελιξία ως προς τα όρια γνωστοποίησης.

Τροπολογία 267
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
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 
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σήμανση των εντολών δεν παρέχει πλήρη εικόνα και αυξάνει το κόστος εφαρμογής, 
πλήττοντας δυσανάλογα τους μικρότερους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές και φορείς της 
αγοράς και, σε τελική ανάλυση, τους επενδυτές και τους εκδότες. Η ανάγκη για μεγαλύτερη 
διαφάνεια και καλύτερη παρακολούθηση των ανοικτών πωλήσεων επιτυγχάνεται καλύτερα με 
την κοινοποίηση των πραγματικά ανοικτών θέσεων στις ρυθμιστικές αρχές.

Τροπολογία 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για σήμανση των ανοικτών πωλήσεων συνεπάγεται επιπλέον κόστος για τους 
διαπραγματευτές και τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, χωρίς σαφή οφέλη για τις 
ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον, οι πληροφορίες που απορρέουν από τη σήμανση των εντολών θα 
είναι ελλειπείς (δεν συμπεριλαμβάνονταιοι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές) και δεν θα 
αντιστοιχούν με αυτό που καταγράφεται στην ηλεκτρονική καταχώριση των καθαρά ανοιχτών 
θέσεων στο τέλος της μέρας.

Τροπολογία 269
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σήμανση των εντολών στον τόπο διαπραγμάτευσης δεν είναι επαρκές μέτρο για τη βελτίωση 
της διαφάνειας. Η εν λόγω σήμανση των εντολών οδηγεί σε αύξηση του κόστους εφαρμογής για 
τους χρήστες, τους φορείς παροχής υποδομών και τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, 
που σε τελική ανάλυση θα επιβαρύνει τους τελικούς επενδυτές, με αμφίβολα επιπλέον οφέλη.
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Τροπολογία 270
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ οι ανοικτές πωλήσεις βοηθούν στην εποπτεία της αγοράς, η προστιθέμενη αξία της 
σήμανσης των ανοικτών εντολών είναι ασαφής, έχοντας επιπλέον υπόψη ότι η οδηγία για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων επιβάλλει στους φορείς της αγοράς την απαίτηση να 
ενημερώνουν τις ρυθμιστικές αρχές για όλες τις εκτελούμενες συναλλαγές.

Τροπολογία 271
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6



PE456.773v01-00 98/135 AM\853802EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ, πρέπει να επιλέξουμε 
ένα καθεστώς (το προτεινόμενο καθεστώς κοινοποίησης) αντί για δύο που θα στοχεύουν στον 
ίδιο σκοπό.

Τροπολογία 272
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σήμανση εντολών ανοικτής πώλησης 
στον τόπο διαπραγμάτευσης

Κοινοποίηση των ανοικτών πωλήσεων 
στις αρμόδιες αρχές

Or. en
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Τροπολογία 273
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σήμανση εντολών ανοικτής πώλησης στον 
τόπο διαπραγμάτευσης

Σήμανση εντολών ανοικτής πώλησης

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κινητές αξίες πρέπει να σημαίνονται ανεξαρτήτως του κατά πόσον η διαπραγμάτευσή τους 
γίνεται σε τόπο διαπραγμάτευσης ή εξωχρηματιστηριακά.

Τροπολογία 274
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Η Επιτροπή ζητεί από την ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) 
να τροποποιήσει το παράρτημα 1 του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1287/2006 ώστε 
να απαιτεί από τους χρηματοπιστωτικούς 
διαμεσολαβητές που προβαίνουν σε 
ανοικτές πωλήσεις να τις δηλώνουν ως 
τέτοιες στην έκθεση συναλλαγών που 
υποβάλλουν για τις πωλήσεις αυτές στην 
αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Or. en
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Τροπολογία 275
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Όλες οι επιχειρήσεις επενδύσεων, κατά 
την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1 
της οδηγίας 2004/39/EΚ και όλα τα μέλη 
μιας ρυθμιζόμενης αγοράς ή πολυμερούς 
οργανισμού διαπραγμάτευσης, 
περιλαμβάνουν στις εκθέσεις συναλλαγών 
που αναφέρονται στο άρθρο 25, 
παράγραφος 3 της οδηγίας αυτής ένα 
πεδίο το οποίο, όσον αφορά τις 
συναλλαγές μετοχών, αναφέρει κατά 
πόσον μια συναλλαγή συνιστά ανοικτή 
πώληση ή όχι.

Οι συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά 
με τις εν λόγω ανοικτές πωλήσεις 
γνωστοποιούνται στο κοινό.
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 τον τρόπο με τον 
οποίον γνωστοποιούνται στο κοινό οι 
συγκεντρωτικές αυτές πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανοικτές πωλήσεις που γίνονται σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης και οι 
εξωχρηματιστηριακές ανοιχτές πωλήσεις πρέπει να καταχωρίζονται προκειμένου να 
διασφαλίζεται η καλύτερη ενημέρωση των ρυθμιστικών αρχών και του κοινού. Με τη 
χρησιμοποίηση ενός υφιστάμενου μηχανισμού, θα υπάρξει μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με 
τη δημιουργία ενός εντελώς νέου συστήματος. Πρέπει να ελπίσουμε ότι οι εκθέσεις συναλλαγών 
θα διαβιβάζονται στο μέλλον απευθείας στην ΕΑΚΑΑ (βλ. διαβουλεύσεις στην αναθεώρηση της 
οδηγίας για τα χρηματοπιστωτικά μέσα). Έτσι θα διασφαλιστεί κοινό περιεχόμενο και τρόπος 
παρουσίασης των εκθέσεων συναλλαγών, θα διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των ρυθμιστικών αρχών με σκοπό την εποπτεία για περιπτώσεις καταχρήσεων της αγοράς και 
θα καταστεί δυνατή η κοινοποίηση εναρμονισμένων πληροφοριών εκ μέρους της ΕΑΚΑΑ.
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Τροπολογία 276
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Ένας τόπος διαπραγμάτευσης με μετοχές 
που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση 
ή μία επιχείρηση επενδύσεων η οποία 
εκτελεί εντολές για λογαριασμό πελατών 
σε αυτά τα μέσα εκτός του τόπου 
διαπραγμάτευσης καθορίζει διαδικασίες, 
για έκτακτες περιπτώσεις, που 
διασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που εκτελούν εντολές στον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή μέσω της επιχείρησης 
επενδύσεων είναι σε θέση να
επισημαίνουν τις εντολές πώλησης ως 
εντολές ανοικτής πώλησης, εάν ο πωλητής 
πραγματοποιεί ανοικτή πώληση της 
μετοχής.

Or. en

Τροπολογία 277
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

Ένας τόπος διαπραγμάτευσης με 
χρεόγραφα που έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση ή μία επιχείρηση 
επενδύσεων η οποία εκτελεί εντολές για 
λογαριασμό πελατών σε αυτά τα μέσα 
εκτός του τόπου διαπραγμάτευσης
καθορίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν 
ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
εκτελούν εντολές στον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή μέσω της επιχείρησης 
επενδύσεων είναι σε θέση να
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εντολών που έχουν επισημανθεί ως 
εντολές ανοικτής πώλησης.

επισημαίνουν τις εντολές πώλησης ως 
εντολές ανοικτής πώλησης, εάν ο πωλητής 
πραγματοποιεί ανοικτή πώληση των 
χρεογράφων. Η αγορά διαπραγμάτευσης ή 
η επιχείρηση επενδύσεων δημοσιεύει 
τουλάχιστον καθημερινά μια σύνοψη του 
όγκου των εντολών που έχουν επισημανθεί 
ως εντολές ανοικτής πώλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα χρεόγραφα σημαίνονται ανεξαρτήτως του αν η διαπραγμάτευσή τους γίνεται σε τόπο 
διαπραγμάτευσης ή εξωχρηματιστηριακά.

Τροπολογία 278
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Ένας τόπος διαπραγμάτευσης με μετοχές 
που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση 
καθορίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν 
ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
εκτελούν εντολές ή διαπραγματεύονται 
για δικό τους λογαριασμό 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.

Or. en
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Τροπολογία 279
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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. Στα συλλεγέντα 
στοιχεία έχει πρόσβαση και η σχετική 
αρμόδια αρχή. Η αγορά διαπραγμάτευσης 
δημοσιεύει τουλάχιστον καθημερινά μια 
σύνοψη του όγκου των εντολών που έχουν 
επισημανθεί ως εντολές ανοικτής πώλησης 
για κάθε μετοχή στην εν λόγω αγορά 
διαπραγμάτευσης.

Or. en

Τροπολογία 280
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Δημοσιοποίηση 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 
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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% πάνω 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημοσιοποίηση των ατομικών ανοιχτών θέσεων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα
μικρά επενδυτικά κεφάλαια. Θα μπορούσε να δώσει έναυσμα σε συμπεριφορές κυκλικής 
διακύμανσης που θα έσπρωχνε τις τιμές των χρεογράφων προς τα κάτω, πλήττοντας τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οδηγώντας σε περιορισμό της ρευστότητας και λιγότερο 
αποτελεσματική διαμόρφωση των τιμών για τους φορείς της αγοράς - των τελικών επενδυτών, 
των συνταξιοδοτικών ταμείων και των νομικών προσώπων που εκδίδουν χρεόγραφα. Οι 
διατάξεις περί δημοσιοποίησης του άρθρου 5 θα επιτρέψουν στις αρμόδιες αρχές να έχουν 
πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες, προκειμένου να παρακολουθούν τους συστημικούς 
κινδύνους χωρίς σημαντικά εμπόδια.

Τροπολογία 281
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

1. Η σχετική αρμόδια αρχή δημοσιεύει, 
σε καθημερινή βάση, λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με το συνολικό ποσό των καθαρά 
αρνητικών εργασιών για κάθε μετοχή για 
την οποία έλαβε κοινοποίηση με βάση το 
άρθρο 5. Η κοινοποίηση αυτή δεν 
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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.

προσδιορίζει την ταυτότητα του κατόχου 
της καθαρά αρνητικής θέσης.

Or. en

Τροπολογία 282
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Η σχετική αρμόδια αρχή δημοσιεύει
λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση, κάθε 
φορά που η θέση αγγίζει ή μειώνεται κάτω 
από το σχετικό όριο κοινοποίησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 283
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Στο τέλος κάθε ημέρας 
διαπραγμάτευσης, η σχετική αρμόδια 
αρχή γνωστοποιεί στο κοινό όλες τις 
συγκεντρωτικά καθαρά αρνητικές θέσεις 
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 
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κάτω από το σχετικό όριο κοινοποίησης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 284
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
κατέχει μια καθαρή αρνητική θέση σε 
σχέση με το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο 
μιας εταιρείας κοινοποιεί λεπτομέρειες 
σχετικά με τη θέση, κάθε φορά που η θέση 
αγγίζει ή μειώνεται κάτω από το σχετικό 
όριο κοινοποίησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κινητές αξίες πρέπει να σημαίνονται ανεξαρτήτως του κατά πόσον η διαπραγμάτευσή τους 
γίνεται σε τόπο διαπραγμάτευσης ή εξωχρηματιστηριακά.

Τροπολογία 285
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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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.

αγορά διαπραγμάτευσης, κοινοποιεί στην 
ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) λεπτομέρειες σχετικά με 
τη θέση, κάθε φορά που η θέση αγγίζει ή 
μειώνεται κάτω από το σχετικό όριο 
κοινοποίησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2. Η ΕΕΑ (EΑΚΑΑ) 
γνωστοποιεί τις θέσεις αυτές το κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι κάτοχοι θέσης που πρέπει να γνωστοποιηθεί θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 
εκθέσεις σε ενιαίο όργανο, δηλαδή την ΕΑΚΑΑ, αντί σε έναν από 27 διαφορετικούς 
ρυθμιστικούς φορείς αναλόγως της εμπλεκόμενες μετοχής. Η τροποποιημένη διάταξη θα δώσει 
επιπλέον τη δυνατότητα σε όλες τις δημοσιοποιούμενες θέσεις να διατίθενται στο κοινό σε 
ενιαία τόπο, π.χ στην ιστοσελίδα της ΕΑΚΑΑ. Η τροπολογία θα διασφαλίσει επίσης οικονομίες 
κλίμακας για τις αρχές που συμμετέχουν στην ΕΑΚΑΑ, οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα 
έπρεπε να δημιουργήσουν η καθέ μια τον δικό της μηχανισμό υποβολής εκθέσεων και/ή 
δημοσιοποίησης.

Τροπολογία 286
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
γνωστοποιήσει ότι μια ανοιχτή θέση 
μετοχής εταιρείας έχει αγγίξει ή υπερβεί 
το όριο κοινοποίησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 7, παράγραφος 2 για την 
γνωστοποίηση στο κοινό, η ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ) δημοσιοποιεί σε καθημερινή 
βάση έκθεση σχετικά με τις ανοιχτές 
θέσεις. Η γνωστοποίηση 
πραγματοποιείται σε συγκεντρωτική 
μορφή και δεν περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με την ταυτότητα του κατόχου 
της θέσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση των ατομικών ανοιχτών θέσεων στο κοινό δεν βοηθά τις ρυθμιστικές αρχές να 
εντοπίζουν κατάχρηση στην αγορά και εκθέτει τους κατόχους ανοιχτών θέσεων στη δυνατότητα 
συμπίεσης των ανοιχτών θέσεων και άλλου είδους καταχρηστικές συμπεριφορές· ενθαρρύνει τη 
λειτουργία της αγέλης· περιορίζει τη ρευστότητα, καθόσον οι επενδυτές δεν επιθυμούν οι 
ανοιχτές θέσεις του να γνωστοποιούνται σε εταιρείες και, κατά συνέπεια, προτιμούν να 
αποφεύγουν της ανοιχτές πωλήσεις. Η κοινοποίηση συγκεντρωτικών στοιχείων παρέχει 
χρήσιμες πληροφορίες στους φορείς της αγοράς.

Τροπολογία 287
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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% πάνω 
από το όριο αυτό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 288
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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% πάνω 
από το όριο αυτό.

2. Το σχετικό όριο κοινοποίησης είναι ένα 
ποσοστό ίσο με το 3% της αξίας του 
εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της 
σχετικής εταιρείας και κάθε 0,1% πάνω 
από το όριο αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανοιχτές θέσεις υποδηλώνουν στην υπόλοιπη αγορά ότι ένας επενδυτής εκτιμά ότι η 
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υφιστάμενη τιμή μιας μετοχής είναι υπερβολικά υψηλή. Αν η υπόλοιπη αγορά συμφωνεί, η 
διόρθωση της τιμής θα πραγματοποιηθεί καθώς και αυτοί θα πουλήσουν τη μετοχή, όπως 
συνέβη στην περίπτωση της Enron. Η λειτουργία των ανοιχτών πωλήσεων αξίζει μόνο στο 
ανώτατο όριο του 3%, καθόσον οι χαμηλότερες θέσεις δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα και θα 
οδηγήσουν μόνο σε μείωση της ρευστότητας λόγω του δισταγμού των επενδυτών να 
προχωρήσουν- και να κοινοποιήσουν- σε μικρότερες ανοιχτές θέσεις.

Τροπολογία 289
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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% πάνω 
από το όριο αυτό.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν έχουμε πειστεί ότι τα οφέλη που απορρέουν από ένα καθεστώς δημόσιας γνωστοποίησης 
σημαντικών καθαρών ανοιχτών θέσεων σε μετοχές αξίζουν το κόστος που συνεπάγονται.
Για να περιοριστεί η επίπτωση της υφιστάμενης διάταξης προτείνεται αύξηση των ορίων.

Τροπολογία 290
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοποίηση δεν αποκαλύπτει την 
ταυτότητα του κατόχου της καθαρά 
ανοιχτής θέσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι συγκεντρωτικές και ανώνυμες κοινοποιήσεις αποτελούν τον καλύτερο τρόπο επίτευξης των 
στόχων της πολιτικής χωρίς να πλήττουν τους επενδυτές και τους εκδότες που χρησιμοποιούν 
τις αγορές.

Τροπολογία 291
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 292
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. Αν υπάρξει ανάγκη, η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) 
μπορεί να εκδώσει και να αποστείλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή, γνωμοδότηση σχετικά 
με την προσαρμογή των ορίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές.

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της γνωμοδότησης της ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) η 
Επιτροπή μπορεί, μέσω κατ’ 
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εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 36 και με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, να 
προσαρμόσει τα όρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 293
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται
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.
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 
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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:
(a) 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ένα μόνιμο καθεστώς κοινοποίησης είναι 
απαραίτητο όσον αφορά τις ανοιχτές θέσεις σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους. Τα ευρήματα 
της έκθεσης της ομάδας εργασίας της Επιτροπής σχετικά με την διάδραση των συμβάσεων 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (CDS) κρατικών χρεωστικών τίτλων και αγορών ομολόγων 
δείχνουν ότι δεν υπάρχουν πειστικά στοιχείο που να υποδηλώνουν ότι η εξέλιξη στην αγορά των 
CDS προξενεί υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης στα κράτη μέλη, αλλά επισημαίνει ότι η 
αγορά των CDS κρατικών χρεωστικών τίτλων είναι αποτελεσματική και προς όφελος των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 294
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές 
σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων 
σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους και 
συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου

Κοινοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές 
σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων 
σε χρηματοπιστωτικά μέσα, εκτός από 
μετοχές
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Or. en

Αιτιολόγηση

Other than by using shares or bonds, investors can take short positions on the issued share 
capital of a company or on the issued sovereign debt of a country by using other financial 
instruments such as Contracts for Difference, Exchange Traded Funds or other equity 
derivatives. Disclosure to competent authorities is necessary for reasons of market stability 
and investor protection both in the stock and in the debt markets - for this reason, the 
proposed Regulation should also consider other instruments that allow taking positions in the 
performance of the financial market of a Member State (e.g. index funds based on stock 
market indices and derivatives based on those funds) or of the European area (e.g. index 
funds based on the performance of the most highly capitalised blue chip companies in Europe 
and derivatives based on those funds).

Τροπολογία 295
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
κατέχει οποιαδήποτε από τις παρακάτω 
θέσεις, πρέπει να ενημερώνει την EΕΑ 
(EΑΚΑΑ):

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι ανοικτές θέσεις σε μετοχές εταιρειών πρέπει να κοινοποιούνται στην ΕΑΑΚΑ, ούτως 
ώστε η αρχή να έχει εποπτεία των ανοιχτών θέσεων. Έχει κομβική σημασία να υπάρχει πλήρης 
διαφάνεια όσον αφορά τα μέσα των χρεωστικών τίτλων του δημοσίου καθώς και τις συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου που συνδέονται με τα μέσα αυτά, καθόσον τα προϊόντα 
αυτά μπορούν να έχουν επιπτώσεις στη σταθερότητα των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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Τροπολογία 296
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
κατέχει οποιαδήποτε από τις παρακάτω 
θέσεις, πρέπει να ενημερώνει λεπτομερώς 
σχετικά με τη θέση την ΕΑΑ (ΕΑΑΚΑ) 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:

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι κάτοχοι θέσης που πρέπει να γνωστοποιηθεί θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 
εκθέσεις σε ενιαίο όργανο, δηλαδή την ΕΑΚΑΑ, αντί σε έναν από 27 διαφορετικούς 
ρυθμιστικούς φορείς αναλόγως της εμπλεκόμενες μετοχής. Η τροποποιημένη διάταξη θα δώσει 
επιπλέον τη δυνατότητα σε όλες τις δημοσιοποιούμενες θέσεις να διατίθενται στο κοινό σε 
ενιαία τόπο, π.χ στην ιστοσελίδα της ΕΑΚΑΑ. Η τροπολογία θα διασφαλίσει επίσης οικονομίες 
κλίμακας για τις αρχές που συμμετέχουν στην ΕΑΚΑΑ, οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα 
έπρεπε να δημιουργήσουν η κάθε μια τον δικό της μηχανισμό υποβολής εκθέσεων και/ή 
δημοσιοποίησης.

Τροπολογία 297
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
κατέχει οποιαδήποτε από τις παρακάτω 
θέσεις, πρέπει να ενημερώνει τη σχετική 
αρμόδια αρχή αμέσως μόλις οποιαδήποτε 
τέτοια θέση αγγίζει ή μειώνεται κάτω από 
ένα σχετικό όριο κοινοποίησης:
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μέλος ή την Ένωση:

Or. en

Τροπολογία 298
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 299
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) μια καθαρή αρνητική θέση σχετικά με 
τον εκδοθέντα χρεωστικό τίτλο ενός 
κράτους μέλους, της Ένωσης ή ενός 
σχετικού από συστημική άποψη 
ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο ή έχει 
έδρα στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 300
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) μια καθαρή αρνητική θέση σχετικά με 
τον εκδοθέντα χρεωστικό τίτλο ενός 
κράτους μέλους ή της Ένωσης ή ενός 
σχετικού από συστημική άποψη 
ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο ή έχει 
έδρα στην Ένωση,

Or. de

Τροπολογία 301
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μια ανοιχτή θέση σε μια σύμβαση 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
σχετικά με μια υποχρέωση ενός κράτους 
μέλους ή της Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 302
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μια ανοιχτή θέση σε μια σύμβαση 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου
σχετικά με μια υποχρέωση ενός κράτους 
μέλους ή της Ένωσης.

(β) μια ανοιχτή θέση που αφορά τους 
δείκτες χρηματοπιστωτικής αγοράς ενός 
κράτους μέλους ή της Ένωσης ή μια 
ανοιχτή θέση σε χρηματοπιστωτικό μέσο
που αφορά τους δείκτες 
χρηματοπιστωτικής αγοράς ενός κράτους 
μέλους ή της Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 303
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μια ανοιχτή θέση σε μια σύμβαση 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
σχετικά με μια υποχρέωση ενός κράτους 
μέλους ή της Ένωσης.

(β) μια ανοιχτή θέση σε μια σύμβαση 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
σχετικά με μια υποχρέωση ενός κράτους 
μέλους, της Ένωσης ή ενός σχετικού από 
συστημική άποψη ιδρύματος που είναι 
εγκατεστημένο ή έχει έδρα στην Ένωση.

Or. de

Τροπολογία 304
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μια καθαρή αρνητική θέση σε σχέση 
με το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο μιας 
εταιρείας.

Or. en

Τροπολογία 305
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι ανοικτές θέσεις σε μετοχές εταιρειών πρέπει να κοινοποιούνται στην ΕΑΑΚΑ, ούτως 
ώστε η αρχή να έχει εποπτεία των ανοιχτών θέσεων. Έχει κομβική σημασία να υπάρχει πλήρης 
διαφάνεια όσον αφορά τα μέσα των χρεωστικών τίτλων του δημοσίου καθώς και τις συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου που συνδέονται με τα μέσα αυτά, καθόσον τα προϊόντα 
αυτά μπορούν να έχουν επιπτώσεις στη σταθερότητα των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 306
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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. Τα όρια 
κοινοποίησης δημοσιεύονται σε μια 
κεντρική βάση δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα όρια πρέπει να διατίθενται σε κεντρική βάση δεδομένων.

Τροπολογία 307
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Τα σχετικά όρια κοινοποίησης ορίζονται 
στα μέτρα που ελήφθησαν από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει ενιαίο καθεστώς σε όλα τα κράτη μέλη, τα όρια κοινοποίησης πρέπει να 
εναρμονιστούν σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 308
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

διαγράφεται

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



PE456.773v01-00 120/135 AM\853802EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι ανοικτές θέσεις σε μετοχές εταιρειών πρέπει να κοινοποιούνται στην ΕΑΑΚΑ, ούτως 
ώστε η αρχή να έχει εποπτεία των ανοιχτών θέσεων. Έχει κομβική σημασία να υπάρχει πλήρης 
διαφάνεια όσον αφορά τα μέσα των χρεωστικών τίτλων του δημοσίου καθώς και τις συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου που συνδέονται με τα μέσα αυτά, καθόσον τα προϊόντα 
αυτά μπορούν να έχουν επιπτώσεις στη σταθερότητα των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 309
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 3 - εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

3. Η Επιτροπή καθορίζει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 36 και με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, τα 
αντίστοιχα όρια κοινοποίησης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη όλα τα παρακάτω 
στοιχεία:

Or. en

Τροπολογία 310
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων των αγορών κρατικών χρεωστικών τίτλων, κρίνεται αναγκαίο να 
τεθούν συγκεκριμένα όρια για κάθε κράτος μέλος. Τα όρια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το 
επίπεδο ρευστότητας κάθε αγοράς κρατικών χρεωστικών τίτλων, με βάση την αξιολόγηση που 
πραγματοποιούν οι αρμόδιες αρχές. Κατ’ αυτό τον τόπο, τα όρια ενδεχομένως να διαφέρουν 
στα διάφορα κράτη μέλη και για διαφορετικούς τύπους χρεογράφων.

Τροπολογία 311
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) η ρευστότητα κάθε αγοράς κρατικών 
χρεωστικών τίτλων που αξιολογείται από 
την αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων των αγορών κρατικών χρεωστικών τίτλων, κρίνεται αναγκαίο να 
τεθούν συγκεκριμένα όρια για κάθε κράτος μέλος. Τα όρια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το 
επίπεδο ρευστότητας κάθε αγοράς κρατικών χρεωστικών τίτλων, με βάση την αξιολόγηση που 
πραγματοποιούν οι αρμόδιες αρχές. Κατ’ αυτό τον τόπο, τα όρια ενδεχομένως να διαφέρουν 
στα διάφορα κράτη μέλη και για διαφορετικούς τύπους χρεογράφων.

Τροπολογία 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Τήρηση αρχείων

Για τους σκοπούς των άρθρων 5, 7 και 8 
τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 
κατέχουν σημαντικές καθαρές ανοιχτές 
θέσεις τηρούν για περίοδο δέκα ετών 
αρχείο των ακαθάριστων θέσεων που 
συνιστούν σημαντική καθαρή ανοικτή 
θέση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει δυνατότητα από πλευράς αρμόδιων αρχών να έχουν αποτελεσματική εποπτεία 
της προβλεπόμενης κοινοποίησης και του καθεστώτος γνωστοποίησης, προτείνεται τα φυσικά 
και νομικά πρόσωπα που έχουν κοινοποιήσει στις αρμόδιες αρχές ή έχουν γνωστοποιήσει στο 
κοινό σημαντικές καθαρές ανοιχτές θέσεις, να τηρούν για περίοδο δέκα ετών αρχείο των 
ακαθάριστων θέσεων που συνιστούν σημαντική καθαρή ανοιχτή θέση.

Τροπολογία 313
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Κάθε κοινοποίηση 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η δημοσιοποίηση των ατομικών ανοιχτών θέσεων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα 
μικρά επενδυτικά κεφάλαια. Θα μπορούσε να δώσει έναυσμα σε συμπεριφορές κυκλικής 
διακύμανσης που θα έσπρωχνε τις τιμές των χρεογράφων προς τα κάτω, πλήττοντας τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οδηγώντας σε περιορισμό της ρευστότητας και λιγότερο 
αποτελεσματική διαμόρφωση των τιμών για τους φορείς της αγοράς - των τελικών επενδυτών, 
των συνταξιοδοτικών ταμείων και των νομικών προσώπων που εκδίδουν χρεόγραφα. Οι 
διατάξεις περί δημοσιοποίησης του άρθρου 5 θα επιτρέψουν στις αρμόδιες αρχές να έχουν 
πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες προκειμένου να παρακολουθούν τους συστημικούς 
κινδύνους χωρίς σημαντικά εμπόδια.

Τροπολογία 314
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Κάθε κοινοποίηση ή γνωστοποίηση 
βάσει των άρθρων 5 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.

Κάθε κοινοποίηση βάσει του άρθρου 7 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι του άρθρου 7 επιτυγχάνονται καλύτερα με τη συγκεντρωτική κοινοποίηση των 
ανοικτών θέσεων. Η δημόσια γνωστοποίηση των ανοικτών θέσεων ατομικά έχει αρνητικές 
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επιπτώσεις στη ρευστότητα που προκύπτει από τους επενδυτές που δεν προβαίνουν σε ανοιχτές 
πωλήσεις προκειμένου να αποφύγουν τη δημόσια έκθεση των ιδιωτικών εμπορικών 
στρατηγικών. Οι συγκεντρωτικές πληροφορίες περί ανοικτών πωλήσεων ανά χρεόγραφο θα 
ήταν πιο επωφελείς για τους φορείς της αγοράς, καθόσον παρέχουν μια συνολική εικόνα του 
εμπλεκόμενου εκδότη.

Τροπολογία 315
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Ο σχετικός χρόνος για τον υπολογισμό 
μιας καθαρής αρνητικής θέσης είναι το 
τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης κατά 
την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
κατέχει τη σχετική θέση, εκτός από τις 
αυτοματοποιημένες νυχτερινές 
συναλλαγές όπου ο σχετικός χρόνος 
πρέπει να είναι T+1. Η κοινοποίηση ή η 
γνωστοποίηση πραγματοποιείται το 
αργότερο έως τις 3.30 μ.μ. της επόμενης 
ημέρας διαπραγμάτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σχετικός χρόνος για τον υπολογισμό πρέπει να είναι στις 12.00 μμ αλλά, για να αποφευχθεί η 
αναφορά μη επιβεβαιωμένων εντολών καλύτερο είναι να ορίζεται για το τέλος της ημέρας 
διαπραγμάτευσης. Επιπλέον, πρέπει να αποσαφηνιστεί η ειδική περίπτωση των 
αυτοματοποιημένων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της νύχτας· στην περίπτωση αυτή, ο 
σχετικός χρόνος πρέπει να ορισθεί ως T+1.

Τροπολογία 316
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Ο σχετικός χρόνος για τον υπολογισμό 
μιας καθαρής αρνητικής θέσης είναι 11.59 
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. Οι χρόνοι 
υπολογίζονται σε συνάρτηση με τον χρόνο 
ζώνης του κύριου τόπου 
δραστηριοποίησης της επιχείρησης του 
φυσικού ή νομικού προσώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενδεχομένως υπάρχει σφάλμα στο κείμενο της Επιτροπής, καθόσον, 12 μμ (μεσημέρι) είναι το 
μέσον της ημέρας διαπραγμάτευσης. Καθώς οι χρόνοι ζώνης ενδεχομένως να έχουν σημασία, 
είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί ποιος επικρατεί. Κρίνεται εύλογο αυτός να είναι ο ο χρόνος 
ζώνης του φορέα της αγοράς που γνωστοποιεί λόγω της επιπλέον δυσκολίας που έχει το 
εγχείρημα να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να καταγράφουν θέσεις εντός της ημέρας.

Τροπολογία 317
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Ο σχετικός χρόνος για τον υπολογισμό 
μιας καθαρής αρνητικής θέσης είναι 12 τα 
μεσάνυχτα 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να αποσαφηνισθεί για ποια ημέρα 
διαπραγμάτευσης - ζώνη χρόνου - ισχύει. Σκοπός της παραγράφου 2 είναι ο υπολογισμός να 
γίνεται τα μεσάνυχτα.

Τροπολογία 318
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Ο σχετικός χρόνος για τον υπολογισμό 
μιας καθαρής αρνητικής θέσης είναι το 
τέλος 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.

Or. en

Τροπολογία 319
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

 Βλ. τροπολογίες στα άρθρα 7 και 8.
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Τροπολογία 320
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
Συμβουλίου21.

διαγράφεται

21 OJ L 390, 31.12.2004, p. 38.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογίες στα άρθρα 7 και 8.

Τροπολογία 321
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η αρμόδια αρχή μπορεί να 
αποφασίσει κατά πόσον θα 
πραγματοποιηθεί, με βάση οποιοδήποτε 
άρθρο, γνωστοποίηση θέσεων που 
κατέχονταν κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, εκτός αν κατά ή 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
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κανονισμού, το ποσοστό της αξίας της 
θέσης ενός φυσικού ή νομικού προσώπου 
μεταβάλλεται προκειμένου να αγγίξει ή να 
μειωθεί κάτω από ένα σχετικό όριο 
κοινοποίησης ή γνωστοποίησης, με 
εκούσια πράξη του προσώπου αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα πρόκλησης σοκ στην αγορά από την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού, η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίζει σχετικά με την απαίτηση περί 
γνωστοποίησης για υφιστάμενες θέσεις κατά τη στιγμή έναρξης ισχύος του κανονισμού. Η 
αρμόδια αρχή πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον οι επενδυτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε 
κοινοποιήσεις μόνον όταν μια πραγματική συναλλαγή έχει ως αποτέλεσμα η θέση τους να 
υπερβαίνει το σχετικό όριο γνωστοποίησης.

Τροπολογία 322
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 διαγράφεται
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 
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς η ΕΑΚΑΑ θα παραλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις, δεν είναι απαραίτητο να παρέχονται 
πληροφορίες στην ΕΑΚΑΑ με βάση το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 323
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 για τις 
οποίες αποτελεί τη σχετική αρμόδια αρχή 
και λαμβάνει κοινοποιήσεις βάσει των 
άρθρων 5 έως 8.

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

Or. en

Τροπολογία 324
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 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 χρεόγραφα, δείκτες ή κρατικούς 
χρεωστικούς τίτλους.

Or. en

Τροπολογία 325
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 3 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Or. en

Τροπολογία 326
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιορισμοί για ακάλυπτες ανοικτές 
πωλήσεις

Καλυμμένες ανοικτές πωλήσεις

Or. en
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Τροπολογία 327
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιορισμοί για ακάλυπτες ανοικτές 
πωλήσεις

Περιορισμοί για ακάλυπτες ανοικτές 
πωλήσεις και συμβάσεις αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου

Or. en

Τροπολογία 328
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν 
πρέπει να πραγματοποιεί ανοικτή πώληση 
όταν πληρούται μια από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 329
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί 
να κατέχει ανοιχτή θέση σε μετοχή που 
έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 
έναν τόπο διαπραγμάτευσης μόνον όταν, 
στο τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης 
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κρατικού χρεωστικού τίτλου όταν 
πληρούται μια από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

κατά την οποία επετεύχθη η εν λόγω θέση
πληρούται μια από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 330
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν 
πρέπει να πραγματοποιεί πώληση μιας 
μετοχής που έχει εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε έναν τόπο 
διαπραγμάτευσης εφόσον η πώληση 
αναμένεται να οδηγήσει σε καθαρή 
ανοιχτή θέση στην αντίστοιχη μετοχή με 
την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όταν 
πληρούται μια από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί στο σημείο αυτό θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη ρευστότητα των αγορών 
κρατικών χρεωστικών τίτλων και θα ήταν δυσανάλογοι του συστημικού κινδύνους που ενέχουν 
οι θέσεις αυτές. Αυτό μπορεί να καταστήσει ακόμη πιο δαπανηρή την από πλευράς τα κρατών 
μελών συγκέντρωση κονδυλίων για κοινωφελείς υπηρεσίες, όπως υγειονομική περίθαλψη, 
συντάξεις και κοινωνική πρόνοια.

Τροπολογία 331
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν 1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν 
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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:

πρέπει να πραγματοποιεί ανοικτή πώληση 
μιας μετοχής που έχει εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε έναν τόπο 
διαπραγμάτευσης όταν πληρούται μια από 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέσα των κρατικών χρεωστικών τίτλων πρέπει να εξαιρεθούν πλήρως από τις απαιτήσεις 
αυτές.

Τροπολογία 332
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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 
χρεωστικού τίτλου όταν πληρούται μια από 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 333
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν 
πρέπει να πραγματοποιεί ανοικτή πώληση 

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν 
πρέπει να πραγματοποιεί ανοικτή πώληση 
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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:

μιας μετοχής που έχει εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε έναν τόπο 
διαπραγμάτευσης ή ανοικτή πώληση ενός 
χρεωστικού τίτλου όταν πληρούται μια από 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. de

Τροπολογία 334
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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 μέχρι τις 11.59 μ.μ. της 
ημέρας διαπραγμάτευσης κατά την οποία 
το πρόσωπο πραγματοποιεί την ανοικτή 
πώληση:

Or. en

Τροπολογία 335
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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προϋποθέσεις: προϋποθέσεις, στο τέλος της ημέρας 
διαπραγμάτευσης:

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια ενδεχόμενη απαγόρευση πρέπει να εστιάσει σε τομείς όπου η κερδοσκοπική συμπεριφορά 
μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά χωρίς να πλήττονται τα οφέλη που προσφέρουν οι 
ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις στην αποτελεσματικότητα της αγοράς.

Τροπολογία 336
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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 στο τέλος της εν λόγω 
ημέρας διαπραγμάτευσης:

Or. en


