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Τροπολογία 337
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
δανειστεί τη μετοχή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί θα είχαν δυσμενείς επιπτώσεις όσον αφορά τη ρευστότητα των αγορών 
κρατικών χρεωστικών τίτλων και θα ήταν δυσανάλογες προς τους συστημικούς κινδύνους που 
εμφανίζονται από τέτοιες θέσεις. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αυξήσει κατά πολύ το 
κόστος της εξεύρεσης χρημάτων από τα κράτη μέλη προκειμένου να διατεθούν για δημόσιες 
υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι συντάξεις και η κοινωνική ευημερία.

Τροπολογία 338
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
δανειστεί τη μετοχή ή αγοράσει εκ νέου τη 
μετοχή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατά τη διάρκεια της ημέρας ευελιξία για το δανεισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου 
μετριάζει τις αρνητικές συνέπειες των περιορισμών για τη ρευστότητα και διατηρεί τη γενική 
πρόθεση της Επιτροπής να αποφεύγει τους ανεπιτυχείς διακανονισμούς. Το κρατικό μέσο 
χρεωστικού τίτλου θα πρέπει να εξαιρείται εντελώς από αυτές τις απαιτήσεις. 
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Τροπολογία 339
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
δανειστεί το χρηματοπιστωτικό μέσο·

Or. en

Τροπολογία 340
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. de

Τροπολογία 341
Anni Podimata

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 342
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
συνάψει συμφωνία να δανειστεί τη μετοχή 
ή έχει μία άλλη απολύτως εκτελεστή 
απαίτηση στο πλαίσιο σύμβασης ή της 
νομοθεσίας περί ιδιοκτησίας για τη 
μεταφορά της ιδιοκτησίας ενός 
αντίστοιχου αριθμού κινητών αξιών της 
ιδίας κατηγορίας, έτσι ώστε ο 
διακανονισμός να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί όταν αναμένεται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο πωλητής έχει αδιαφιλονίκητο συμβατικό δικαίωμα να λάβει 
ισόποσο αριθμό μετοχών. Είναι ακατανόητο γιατί το άρθρο 12 εστιάζει μόνο στο δανεισμό διότι 
το δικαίωμα για την απόκτηση περιουσίας μπορεί να είναι ένα σταθερότερο δικαίωμα. Ένας 
τέτοιος κοντόφθαλμος ορισμός μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στις στρατηγικές 
χαρτοφυλακίου στην αγορά. Αυτά τα θέματα θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με τροποποίηση 
των απαιτήσεων στο άρθρο 12. Τα μέσα κρατικών χρεωστικών τίτλων θα πρέπει να 
εξαιρούνται παντελώς από αυτές τις απαιτήσεις.

Τροπολογία 343
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
συνάψει συμφωνία να δανειστεί το
χρηματοπιστωτικό μέσο 

Or. en
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Τροπολογία 344
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
συνάψει συμφωνία-πλαίσιο να δανειστεί 
τη μετοχή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτών των τροπολογιών είναι η κάλυψη των πωλήσεων που στηρίζονται σε μία 
"συμφωνία-πλαίσιο", στο πλαίσιο της οποίας ένα τρίτο μέρος δεσμεύεται να δανείσει ένα 
ορισμένο καλάθι κινητών αξιών ή να τηρήσει οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση στο πλαίσιο της 
οποίας ο διακανονισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν αναμένεται. 

Τροπολογία 345
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
συνάψει συμφωνία να δανειστεί τη μετοχή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα περίπτωση οι περιορισμοί θα είχαν δυσμενείς επιπτώσεις όσον αφορά τη 
ρευστότητα των αγορών κρατικών χρεωστικών τίτλων και θα ήταν δυσανάλογες προς τους 
συστημικούς κινδύνους που εμφανίζονται από τέτοιες θέσεις. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να 
αυξήσει κατά πολύ το κόστος της εξεύρεσης χρημάτων από τα κράτη μέλη προκειμένου να 
διατεθούν για δημόσιες υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι συντάξεις και η κοινωνική 
ευημερία.
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Τροπολογία 346
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. en

Τροπολογία 347
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. de

Τροπολογία 348
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 349
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 350
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) πρόκειται για ακάλυπτη ανοικτή 
πώληση.

Or. de
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Τροπολογία 351
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει
βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η μετοχή 
διατίθεται για δανεισμό, ώστε ο 
διακανονισμός να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί όταν αναμένεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διατύπωση είναι περισσότερο περιοριστική από ότι χρειάζεται και υπόκειται σε 
ερμηνεία ως προς τι συνίσταται η επιβεβαίωση του τόπου. Η προτεινόμενη τροπολογία 
συμβάλλει στο να ισχύει το κείμενο και για άλλες περιφέρειες μείζονος σημασίας. Τα μέσα 
κρατικών χρεωστικών τίτλων θα πρέπει να εξαιρούνται παντελώς από αυτές τις απαιτήσεις.

Τροπολογία 352
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
προβεί σε ρύθμιση με ένα τρίτο μέρος 
βάσει της οποίας έχουν βάσιμους λόγους 
να πιστεύουν ότι η μετοχή μπορεί να 
δανεισθεί, ώστε ο διακανονισμός να 
μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν 
αναμένεται.

Or. en
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Τροπολογία 353
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
προβεί σε ρύθμιση με ένα τρίτο μέρος, 
βάσει της οποίας έχει βάσιμη προσδοκία ο 
διακανονισμός να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί όταν αναμένεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτών των τροπολογιών είναι η κάλυψη των πωλήσεων που στηρίζονται σε μία 
"συμφωνία-πλαίσιο", στο πλαίσιο της οποίας ένα τρίτο μέρος δεσμεύεται να δανείσει ένα 
ορισμένο καλάθι κινητών αξιών ή να τηρήσει οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση στο πλαίσιο της 
οποίας ο διακανονισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν αναμένεται. 

Τροπολογία 354
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει
βάσιμη προσδοκία ότι η μετοχή ή ο 
χρεωστικός τίτλος μπορεί να διατεθεί και 
να προορισθεί για δανεισμό προς το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ώστε ο 
διακανονισμός να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί όταν αναμένεται.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του άρθρου 12 1-γ θα πρέπει να προσαρμοσθεί για να αντανακλά το αμερικανικό 
νομοσχέδιο Dodd-Frank (βάσιμη προσδοκία). Ένας αυστηρότερος κανόνας σχετικά με τον τόπο 
διάθεσης στην ΕΕ μπορεί να τοποθετήσει και πάλι τις ευρωπαϊκές αγορές σε διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία 355
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συναλλαγές κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εφόσον οι 
αρνητικές θέσεις δεν κρατούνται αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να χρειάζεται διακανονισμός. 
Η απαίτηση να επιβεβαιώνεται ότι το μέσο διατίθεται πριν από την ανοικτή πώληση είναι 
δυσανάλογα περιοριστική και θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού 
των εκδοτών. Αλλά ακόμα και η απαίτηση για την επιβεβαίωση διάθεσης όσον αφορά 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους είναι δυσανάλογη δεδομένου του  μικρού αριθμού 
αποτυχημένων συναλλαγών και θα οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις του κόστους των 
κυβερνήσεων της Ένωσης για την εξεύρεση κεφαλαίων.

Τροπολογία 356
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 357
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 358
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
αγοράσει, ή του έχει δοθεί η οδηγία να 
ενεργήσει σχετικώς, την ίδια ημέρα, ένα 
ισόποσο ποσό δικαιωμάτων έκδοσης·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο γράμμα αποσκοπεί στο να διευκρινίσει - στο πλαίσιο των αυξήσεων κεφαλαίου με 
δικαιώματα έκδοσης - ότι το arbitrage μεταξύ μετοχών και δικαιωμάτων επιτρέπεται στη βάση 
συναλλαγών κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τροπολογία 359
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) το χρηματοπιστωτικό μέσο πωλείται 
σε ανοικτή πώληση σε τιμή που 
υπερβαίνει τη τιμή στην οποία 
πραγματοποιήθηκε η αμέσως 
προηγούμενη πώληση (up-tick) ή στην 
τελευταία τιμή πώλησης αν αυτή είναι 
υψηλότερη από την τελευταία τιμή 
διαφοράς (zero-up tick) 

Or. en

Τροπολογία 360
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο -3 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι όροι του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται στις συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται στις αγορές έτοιμης 
παράδοσης προϊόντων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι απαιτήσεις εφαρμόζονται μόνο για τις αγορές άμεσης 
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παράδοσης προϊόντων, με άλλους λόγους προθεσμιακές αγορές δεν καλύπτονται, πχ. εμπορική 
συναλλαγή μετοχών με μεταγενέστερη παράδοση.

Τροπολογία 361
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί 
να συμμετέχει σε συναλλαγές συμβάσεων 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
σχετικά με μια υποχρέωση κράτους 
μέλους ή της Ένωσης μόνο εφόσον το εν 
λόγω πρόσωπο έχει θετική θέση στον 
κρατικό χρεωστικό τίτλο αυτού του 
εκδότη ή άλλα καταφανή συμφέροντα στο 
κυρίαρχο κράτος.

Or. en

Τροπολογία 362
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμούΦ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι 
εφαρμογής της παραγράφου 1 
εκχωρούνται εξουσίες στην Επιτροπή για 
την έγκριση εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων που προσδιορίζουν τι θα 
συνιστούσε βάσιμους λόγους ώστε να 
πιστεύει κανείς ότι η μετοχή θα είναι
διαθέσιμη για δανεισμό, ώστε ο 
διακανονισμός να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί όταν αναμένεται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα διατύπωση είναι περισσότερο περιοριστική από ότι χρειάζεται και υπόκειται σε 
ερμηνεία ως προς τι συνίσταται η επιβεβαίωση του τόπου. Η προτεινόμενη τροπολογία 
συμβάλλει στο να ισχύει το κείμενο και για άλλες περιφέρειες μείζονος σημασίας. Τα μέσα 
κρατικών χρεωστικών τίτλων θα πρέπει να εξαιρούνται παντελώς από αυτές τις απαιτήσεις.

Τροπολογία 363
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του άρθρου 12 1-γ θα πρέπει να προσαρμοσθεί για να αντανακλά το αμερικανικό 
νομοσχέδιο Dodd-Frank (βάσιμη προσδοκία). Ένας αυστηρότερος κανόνας σχετικά με τον τόπο 
διάθεσης στην ΕΕ μπορεί να τοποθετήσει και πάλι τις ευρωπαϊκές αγορές σε διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία 364
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι 
εφαρμογής της παραγράφου 1 
εκχωρούνται εξουσίες στην Επιτροπή για 
την έγκριση εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων που προσδιορίζουν τους τύπους 
συμφωνιών ή ρυθμίσεων που 

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

το χρηματοπιστωτικό μέσο θα είναι
διαθέσιμο για διακανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 365
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 366
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) υποβάλει σχέδια για 
αυτά τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στην 
Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2012.
Εξάλλου, η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) αναπτύσσει 
κριτήρια για να καθορίζεται πότε ένα 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να 
συμμετέχει σε συναλλαγές συμβάσεων 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
σχετικά με μια υποχρέωση κράτους 
μέλους ή της Ένωσης το εν λόγω 
πρόσωπο έχει θετική θέση στον κρατικό 
χρεωστικό τίτλο αυτού του εκδότη.

Or. en
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Τροπολογία 367
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ανοικτές πωλήσεις μετοχών ή 
ομολόγων σε σχέση με βασικά προϊόντα 
και συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου απαγορεύονται.

Or. de

Τροπολογία 368
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οι ανοικτές πωλήσεις μετοχών ή 
ομολόγων σε σχέση με βασικά προϊόντα 
απαγορεύονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της κλιματικής αλλαγής αναμένεται μεγάλη αστάθεια των τιμών τροφίμων και βασικών 
προϊόντων. Οι ανοικτές πωλήσεις CDS θεωρούνται ότι συνιστούν μία αιτία της ευρωπαϊκής 
κρίσης που άρχισε την άνοιξη του 2010. Η απαγόρευση ανοικτών πωλήσεων των συμβάσεων 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου είναι αναγκαία προκειμένου να υποστηριχθούν δημόσιοι 
προϋπολογισμοί κρατών μελών της ΕΕ. Επιπλέον, δεν απαιτείται πρόσθετη ρευστότητα για αυτή 
την αγορά· οι πιστωτικοί κίνδυνοι μπορούν να καλυφθούν από τα παραδοσιακά μέσα.

Τροπολογία 369
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Ανοικτή πώληση μετοχής ή 
χρεωστικού τίτλου μπορεί να
πραγματοποιείται μόνον εφόσον η 
ανοικτή πώληση προκύπτει αμέσως μόλις 
αυξηθεί ή διατηρηθεί αμετάβλητη η τιμή 
της μετοχής σε σχέση με την τιμή 
προσφοράς.

Or. de

Τροπολογία 370
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Μετοχές ή χρεωστικοί τίτλοι μπορούν 
να τεθούν σε ανοικτή πώληση μόνο 
εφόσον η ανοικτή πώληση 
πραγματοποιείται αμέσως μετά την 
αύξηση ή τη μεταβολή της τιμής της 
μετοχής στην τιμή προσφοράς κατά την 
αγορά..

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφαρμόζοντας τον κανόνα uptick, η υπερβολική μείωση τιμών είναι δυνατόν να προληφθεί.

Τροπολογία 371
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
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Ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις
Οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις 
απαγορεύονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις αυξάνουν τον κίνδυνο χειραγώγησης της αγοράς, αποτυχίας 
του διακανονισμού και αστάθειας. Επιπλέον, οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις έχουν ως 
αποτέλεσμα συναλλαγές που είναι σκόπιμα αποτυχημένες προκειμένου να χειραγωγηθεί η τιμή 
των κινητών αξιών και να υπάρξει έτσι ωφέλεια arbitrage ή να αποφευχθούν κόστη δανεισμού 
που συνδέονται με τις κανονικές ανοικτές πωλήσεις. Οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις πρέπει να 
απαγορευθούν αφού συνιστούν διαστρέβλωση της ιδιοκτησίας κινητών αξιών εκ μέρους του 
πωλητή.

Τροπολογία 372
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις

Οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις 
απαγορεύονται.

Or. en

Τροπολογία 373
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12β
Ακάλυπτες θέσεις σε συμβάσεις 

αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου
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Οι ακάλυπτες θέσεις σε συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
απαγορεύονται.

Or. en

Τροπολογία 374
Anni Podimata

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12β
Περιορισμοί για ακάλυπτες συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου

Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να 
συμμετέχει σε συναλλαγές συμβάσεων 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
σχετικά με μια υποχρέωση κράτους 
μέλους ή της Ένωσης μόνο εφόσον το εν 
λόγω πρόσωπο έχει θετική θέση στον 
κρατικό χρεωστικό τίτλο αυτού του 
εκδότη.

Or. en

Τροπολογία 375
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 διαγράφεται

Διαδικασίες αγοράς και πρόστιμα για 
καθυστερημένο διακανονισμό

1. Ένας τόπος διαπραγμάτευσης με 
μετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς τίτλους 
εισηγμένους προς διαπραγμάτευση 
διασφαλίζει ότι ο τόπος διαπραγμάτευσης 
ή ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος που 
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παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης για τον 
τόπο διαπραγμάτευσης διαθέτει 
διαδικασίες αγοράς που συμμορφώνονται 
με τις παρακάτω απαιτήσεις:
α) όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που πωλεί μετοχές ή κρατικούς 
χρεωστικούς τίτλους στην αγορά δεν 
μπορεί να παραδώσει τις μετοχές ή τους 
χρεωστικούς τίτλους για διακανονισμό 
εντός τεσσάρων ημερών 
διαπραγμάτευσης μετά την ημέρα κατά 
την οποία πραγματοποιήθηκε η 
διαπραγμάτευση ή εντός έξι ημερών 
διαπραγμάτευσης μετά την ημέρα κατά 
την οποία πραγματοποιήθηκε η 
διαπραγμάτευση στην περίπτωση 
δραστηριοτήτων ειδικής 
διαπραγμάτευσης, τότε οι διαδικασίες 
τίθενται αυτόματα σε εφαρμογή για την 
αγορά διαπραγμάτευσης ή τον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο με σκοπό την αγορά 
των μετοχών ή του κρατικού χρεωστικού 
τίτλου, ώστε να διασφαλίζεται η 
παράδοση των τίτλων για διακανονισμό·
β) όταν ο τόπος διαπραγμάτευσης ή ο 
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν είναι 
σε θέση να αγοράσει τις μετοχές ή τον 
κρατικό χρεωστικό τίτλο για παράδοση, 
τότε καταβάλλεται χρηματική 
αποζημίωση από τον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή τον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο στον αγοραστή βάσει 
της αξίας των μετοχών ή του χρεωστικού 
τίτλου προς παράδοση την ημέρα 
παράδοσης, καθώς και ένα ποσό για 
τυχόν ζημίες που υπέστη ο αγοραστής·
γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
καταβάλλει ένα ποσό στον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή στον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο ως αποζημίωση του 
τόπου διαπραγμάτευσης ή του κεντρικού 
αντισυμβαλλόμενου για όλα τα ποσά που 
έχουν καταβληθεί σύμφωνα με τα σημεία 
α και β.
2. Ένας τόπος διαπραγμάτευσης με 
μετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς τίτλους 
εισηγμένους προς διαπραγμάτευση 
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διασφαλίζει ότι διαθέτει διαδικασίες ή ότι 
το σύστημα διακανονισμού που παρέχει 
υπηρεσίες διακανονισμού για τις μετοχές 
ή τους χρεωστικούς τίτλους διαθέτει 
διαδικασίες, που διασφαλίζουν ότι όταν 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πωλεί 
μετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς τίτλους 
στον τόπο διαπραγμάτευσης αδυνατεί να 
παραδώσει τις μετοχές ή τους 
χρεωστικούς τίτλους για διακανονισμό 
έως την ημερομηνία κατά την οποία 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο 
διακανονισμός, τότε αυτό το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο είναι υποχρεωμένο να 
καταβάλλει καθημερινά χρηματικά ποσά 
στον τόπο διαπραγμάτευσης ή σύστημα 
διακανονισμού για κάθε μέρα κατά την 
οποία συνεχίζεται η αδυναμία αυτή.
Οι ημερήσιες πληρωμές θα πρέπει να 
είναι επαρκώς υψηλές προκειμένου να 
μην επιτρέπουν στον πωλητή να 
αποκτήσει κέρδος από την αποτυχία 
διακανονισμού και να ενεργεί 
αποτρεπτικά για φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που αθετούν τις υποχρεώσεις 
διακανονισμού.
3. Ένας τόπος διαπραγμάτευσης στον 
οποίο εισάγονται για διαπραγμάτευση 
μετοχές ή κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι 
πρέπει να έχει θεσπίσει κανόνες που θα 
συμβάλουν στην απαγόρευση σε ένα 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι 
μέλος ενός τόπου διαπραγμάτευσης να 
συμμετέχει σε περαιτέρω ανοικτές 
πωλήσεις μετοχών ή μέσων κρατικών 
χρεωστικών τίτλων στον τόπο 
διαπραγμάτευσης από τη στιγμή που το 
πρόσωπο αυτό αθετεί τις υποχρεώσεις 
διακανονισμού μιας συναλλαγής που 
προκύπτει από μια ανοικτή πώληση σε 
αυτόν τον χώρο διαπραγμάτευσης.

Or. en
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Τροπολογία 376
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 διαγράφεται
Διαδικασίες αγοράς και πρόστιμα για 

καθυστερημένο διακανονισμό
1. Ένας τόπος διαπραγμάτευσης με 
μετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς τίτλους 
εισηγμένους προς διαπραγμάτευση 
διασφαλίζει ότι ο τόπος διαπραγμάτευσης 
ή ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος που 
παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης για τον 
τόπο διαπραγμάτευσης διαθέτει 
διαδικασίες αγοράς που συμμορφώνονται 
με τις παρακάτω απαιτήσεις:
α) όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που πωλεί μετοχές ή κρατικούς 
χρεωστικούς τίτλους στην αγορά δεν 
μπορεί να παραδώσει τις μετοχές ή τους 
χρεωστικούς τίτλους για διακανονισμό 
εντός τεσσάρων ημερών 
διαπραγμάτευσης μετά την ημέρα κατά 
την οποία πραγματοποιήθηκε η 
διαπραγμάτευση ή εντός έξι ημερών 
διαπραγμάτευσης μετά την ημέρα κατά 
την οποία πραγματοποιήθηκε η 
διαπραγμάτευση στην περίπτωση 
δραστηριοτήτων ειδικής 
διαπραγμάτευσης, τότε οι διαδικασίες 
τίθενται αυτόματα σε εφαρμογή για την 
αγορά διαπραγμάτευσης ή τον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο με σκοπό την αγορά 
των μετοχών ή του κρατικού χρεωστικού 
τίτλου, ώστε να διασφαλίζεται η 
παράδοση των τίτλων για διακανονισμό·
β) όταν ο τόπος διαπραγμάτευσης ή ο 
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν είναι 
σε θέση να αγοράσει τις μετοχές ή τον 
κρατικό χρεωστικό τίτλο για παράδοση, 
τότε καταβάλλεται χρηματική 
αποζημίωση από τον τόπο 
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διαπραγμάτευσης ή τον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο στον αγοραστή βάσει 
της αξίας των μετοχών ή του χρεωστικού 
τίτλου προς παράδοση την ημέρα 
παράδοσης, καθώς και ένα ποσό για 
τυχόν ζημίες που υπέστη ο αγοραστής·
γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
καταβάλλει ένα ποσό στον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή στον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο ως αποζημίωση του 
τόπου διαπραγμάτευσης ή του κεντρικού 
αντισυμβαλλόμενου για όλα τα ποσά που 
έχουν καταβληθεί σύμφωνα με τα σημεία 
α και β.
2. Ένας τόπος διαπραγμάτευσης με 
μετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς τίτλους 
εισηγμένους προς διαπραγμάτευση 
διασφαλίζει ότι διαθέτει διαδικασίες ή ότι 
το σύστημα διακανονισμού που παρέχει 
υπηρεσίες διακανονισμού για τις μετοχές 
ή τους χρεωστικούς τίτλους διαθέτει 
διαδικασίες, που διασφαλίζουν ότι όταν 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πωλεί 
μετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς τίτλους 
στον τόπο διαπραγμάτευσης αδυνατεί να 
παραδώσει τις μετοχές ή τους 
χρεωστικούς τίτλους για διακανονισμό 
έως την ημερομηνία κατά την οποία 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο 
διακανονισμός, τότε αυτό το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο είναι υποχρεωμένο να 
καταβάλλει καθημερινά χρηματικά ποσά 
στον τόπο διαπραγμάτευσης ή σύστημα 
διακανονισμού για κάθε μέρα κατά την 
οποία συνεχίζεται η αδυναμία αυτή. 
Οι ημερήσιες πληρωμές θα πρέπει να 
είναι επαρκώς υψηλές προκειμένου να 
μην επιτρέπουν στον πωλητή να 
αποκτήσει κέρδος από την αποτυχία 
διακανονισμού και να ενεργεί 
αποτρεπτικά για φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που αθετούν τις υποχρεώσεις 
διακανονισμού.
3. Ένας τόπος διαπραγμάτευσης στον 
οποίο εισάγονται για διαπραγμάτευση 
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μετοχές ή κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι 
πρέπει να έχει θεσπίσει κανόνες που θα 
συμβάλουν στην απαγόρευση σε ένα 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι 
μέλος ενός τόπου διαπραγμάτευσης να 
συμμετέχει σε περαιτέρω ανοικτές 
πωλήσεις μετοχών ή μέσων κρατικών 
χρεωστικών τίτλων στον τόπο 
διαπραγμάτευσης από τη στιγμή που το 
πρόσωπο αυτό αθετεί τις υποχρεώσεις 
διακανονισμού μιας συναλλαγής που 
προκύπτει από μια ανοικτή πώληση σε 
αυτόν τον χώρο διαπραγμάτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτυχία διακανονισμού θα πρέπει να αντιμετωπισθεί σε οριζόντια μάλλον παρά σε κάθετη 
βάση. Υπάρχει μία σειρά λειτουργικών λόγων για τους οποίους η αποτυχία διακανονισμού δεν 
έχει σχέση  με τις ανοικτές πωλήσεις. Τα κεντρικά αποθετήρια αξιών δεν έχουν μέσα για να 
διαπιστώνουν αν η αποτυχία ενός διακανονισμού οφείλεται σε ακάλυπτη ανοικτή πώληση. Η 
νομοθεσία περί διακανονισμού αξιών ή ο κανονισμός για τα κεντρικά αποθετήρια αξιών θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν προσπάθειες για τη βελτίωση της μεθόδου σε ό,τι αφορά το 
διακανονισμό. Βλέπε προτεινόμενη αιτιολογική σκέψη 16α.

Τροπολογία 377
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαδικασίες αγοράς και πρόστιμα για 
καθυστερημένο διακανονισμό

Διαδικασίες αγοράς και διοικητικές 
κυρώσεις για καθυστερημένο 
διακανονισμό

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «πρόστιμο» υποδηλοί λανθασμένα ότι υπάρχει ποινική κύρωση .
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Τροπολογία 378
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που πωλεί μετοχές ή κρατικούς 
χρεωστικούς τίτλους στην αγορά δεν 
μπορεί να παραδώσει τις μετοχές ή τους 
χρεωστικούς τίτλους για διακανονισμό 
εντός τεσσάρων ημερών 
διαπραγμάτευσης μετά την ημέρα κατά 
την οποία πραγματοποιήθηκε η 
διαπραγμάτευση ή εντός έξι ημερών 
διαπραγμάτευσης μετά την ημέρα κατά 
την οποία πραγματοποιήθηκε η 
διαπραγμάτευση στην περίπτωση 
δραστηριοτήτων ειδικής
διαπραγμάτευσης, τότε οι διαδικασίες 
τίθενται αυτόματα σε εφαρμογή για την 
αγορά διαπραγμάτευσης ή τον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο με σκοπό την αγορά 
των μετοχών ή του κρατικού χρεωστικού 
τίτλου, ώστε να διασφαλίζεται η 
παράδοση των τίτλων για διακανονισμό·
β) όταν ο τόπος διαπραγμάτευσης ή ο 
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν είναι 
σε θέση να αγοράσει τις μετοχές ή τον 
κρατικό χρεωστικό τίτλο για παράδοση, 
τότε καταβάλλεται χρηματική 
αποζημίωση από τον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή τον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο στον αγοραστή βάσει 
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της αξίας των μετοχών ή του χρεωστικού 
τίτλου προς παράδοση την ημέρα 
παράδοσης, καθώς και ένα ποσό για 
τυχόν ζημίες που υπέστη ο αγοραστής·
γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
καταβάλλει ένα ποσό στον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή στον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο ως αποζημίωση του 
τόπου διαπραγμάτευσης ή του κεντρικού 
αντισυμβαλλόμενου για όλα τα ποσά που 
έχουν καταβληθεί σύμφωνα με τα σημεία 
α και β.

Or. en

Τροπολογία 379
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ένας τόπος διαπραγμάτευσης με 
μετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς τίτλους 
εισηγμένους προς διαπραγμάτευση
διαθέτει κανόνες που διασφαλίζουν ότι ο
διακανονισμός μπορεί να 
πραγματοποιηθεί όταν αναμένεται. Οι εν 
λόγω κανόνες, που θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν διευκολύνσεις αγοράς, 
είναι αποτελεσματικοί, αναλογικοί και 
αποτρεπτικοί για κατάχρηση.

Or. en

Τροπολογία 380
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

παρέχουν υπηρεσίες εκκαθάρισης για
μετοχές διαθέτουν διαδικασίες αγοράς που 
συμμορφώνονται με τις παρακάτω 
απαιτήσεις:

Or. en

Τροπολογία 381
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ένα γραφείο συμψηφισμού ή ένα 
σύστημα διακανονισμού με μετοχές ή 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους 
εισηγμένους προς διαπραγμάτευση
διασφαλίζουν ότι ο τόπος 
διαπραγμάτευσης ή ο κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος που παρέχει υπηρεσίες 
εκκαθάρισης για τον τόπο 
διαπραγμάτευσης διαθέτουν διαδικασίες 
αγοράς που συμμορφώνονται με τις 
παρακάτω απαιτήσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τόπος διαπραγμάτευσης δεν είναι ο οικείος συμβαλλόμενος. Υποκείμενο αυτού του 
καθεστώτος πρέπει να είναι το γραφείο συμψηφισμού ή το σύστημα διακανονισμού.

Τροπολογία 382
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 



AM\854948EL.doc 29/114 PE456.805v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο της αποτυχίας διακανονισμού είναι χαμηλό λόγω της δράσης της ανοικτής αγοράς. 
Μέτρα που έχουν σχέση με αποτυχίες διακανονισμού θα ήταν καλύτερα να θεωρηθούν ως 
μέρος χωριστής νομοθετικής πρωτοβουλίας που δεν περιορίζεται στην ανοικτή αγορά.

Τροπολογία 383
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
πωλεί μετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς 
τίτλους στην αγορά δεν μπορεί να 
παραδώσει τις μετοχές ή τους χρεωστικούς 
τίτλους για διακανονισμό εντός τεσσάρων 

α) όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
πωλεί μετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς 
τίτλους δεν μπορεί να παραδώσει τις 
μετοχές ή τους χρεωστικούς τίτλους για 
διακανονισμό και αποτυγχάνει να 



PE456.805v02-00 30/114 AM\854948EL.doc

EL

ημερών διαπραγμάτευσης μετά την 
ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε 
η διαπραγμάτευση ή εντός έξι ημερών 
διαπραγμάτευσης μετά την ημέρα κατά 
την οποία πραγματοποιήθηκε η 
διαπραγμάτευση στην περίπτωση 
δραστηριοτήτων ειδικής 
διαπραγμάτευσης, τότε οι διαδικασίες 
τίθενται αυτόματα σε εφαρμογή για την 
αγορά διαπραγμάτευσης ή τον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο με σκοπό την αγορά 
των μετοχών ή του κρατικού χρεωστικού 
τίτλου, ώστε να διασφαλίζεται η 
παράδοση των τίτλων για διακανονισμό·

παραδώσει τις μετοχές ή τους κρατικούς 
χρεωστικούς τίτλους για διακανονισμό 
έως την ημερομηνία κατά την οποία
αναμένεται ο διακανονισμός, 
εφαρμόζεται στην αγορά καθεστώς 
πειθαρχίας το οποίο αποτελείται από ένα 
καθεστώς αγοράς και από ένα καθεστώς 
επιβολής ποινών στο οποίο θα υπόκειται 
ένα τέτοιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ευρωπαϊκά καθεστώτα ποικίλλουν ανάλογα  με τη δικαιοδοσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προέβη στη σύσταση ομάδας για να αντιμετωπισθεί αυτή η έλλειψη εναρμόνισης, η Ομάδα 
Εργασίας για την Εναρμόνιση των Κύκλων Διακανονισμού (HSCWG), έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές 
χρηματοπιστωτικές αγορές να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές με εναρμόνιση του 
απαιτούμενου χρόνου για το διακανονισμό της συναλλαγής. Τα καθεστώτα πειθαρχίας σχετικά 
με το θέμα του διακανονισμού εφαρμόζονται σε γενικές γραμμές από μετασυναλλακτικές 
υποδομές και, κατά συνέπεια, ταιριάζουν καλύτερα να ενταχθούν σε νομοθεσία σχετικά με τις 
μετασυναλλακτικές πράξεις.

Τροπολογία 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
πωλεί μετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς 
τίτλους στην αγορά δεν μπορεί να 
παραδώσει τις μετοχές ή τους 
χρεωστικούς τίτλους για διακανονισμό 
εντός τεσσάρων ημερών 
διαπραγμάτευσης μετά την ημέρα κατά 
την οποία πραγματοποιήθηκε η 
διαπραγμάτευση ή εντός έξι ημερών 

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

αγορά των μετοχών, ώστε να 
διασφαλίζεται η παράδοση των τίτλων για 
διακανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 385
Anni Podimata

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 386
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τόπος διαπραγμάτευσης δεν είναι ο οικείος συμβαλλόμενος. Υποκείμενο αυτού του 
καθεστώτος πρέπει να είναι το γραφείο συμψηφισμού ή το σύστημα διακανονισμού.

Τροπολογία 387
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όταν ο τόπος διαπραγμάτευσης ή ο 
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν είναι 
σε θέση να αγοράσει τις μετοχές ή τον 

διαγράφεται
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κρατικό χρεωστικό τίτλο για παράδοση, 
τότε καταβάλλεται χρηματική 
αποζημίωση από τον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή τον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο στον αγοραστή βάσει 
της αξίας των μετοχών ή του χρεωστικού 
τίτλου προς παράδοση την ημέρα 
παράδοσης, καθώς και ένα ποσό για 
τυχόν ζημίες που υπέστη ο αγοραστής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο της αποτυχίας διακανονισμού είναι χαμηλό λόγω της δράσης της ανοικτής αγοράς. 
Μέτρα που έχουν σχέση με αποτυχίες διακανονισμού θα ήταν καλύτερα να θεωρηθούν ως 
μέρος χωριστής νομοθετικής πρωτοβουλίας που δεν περιορίζεται στην ανοικτή αγορά.

Τροπολογία 388
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 389
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τόπος διαπραγμάτευσης δεν είναι ο οικείος συμβαλλόμενος. Υποκείμενο αυτού του 
καθεστώτος πρέπει να είναι το γραφείο συμψηφισμού ή το σύστημα διακανονισμού.

Τροπολογία 390
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται



AM\854948EL.doc 35/114 PE456.805v02-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο της αποτυχίας διακανονισμού είναι χαμηλό λόγω της δράσης της ανοικτής αγοράς. 
Μέτρα που έχουν σχέση με αποτυχίες διακανονισμού θα ήταν καλύτερα να θεωρηθούν ως 
μέρος χωριστής νομοθετικής πρωτοβουλίας που δεν περιορίζεται στην ανοικτή αγορά.

Τροπολογία 391
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 392
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
καταβάλλει ένα ποσό στο γραφείο 
συμψηφισμού ή στο σύστημα 
διακανονισμού ή στον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο ως αποζημίωση του
γραφείου συμψηφισμού ή του συστήματος 
διακανονισμού ή του κεντρικού 
αντισυμβαλλόμενου για όλα τα ποσά που 
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και β. έχουν καταβληθεί σύμφωνα με τα σημεία α 
και β.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τόπος διαπραγμάτευσης δεν είναι ο οικείος συμβαλλόμενος. Υποκείμενο αυτού του 
καθεστώτος πρέπει να είναι το γραφείο συμψηφισμού ή το σύστημα διακανονισμού.

Τροπολογία 393
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 394
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο της αποτυχίας διακανονισμού είναι χαμηλό λόγω της δράσης της ανοικτής αγοράς. 
Μέτρα που έχουν σχέση με αποτυχίες διακανονισμού θα ήταν καλύτερα να θεωρηθούν ως 
μέρος χωριστής νομοθετικής πρωτοβουλίας που δεν περιορίζεται στην ανοικτή αγορά.

Τροπολογία 395
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

υπηρεσίες διακανονισμού για τις μετοχές 
διαθέτει διαδικασίες, που διασφαλίζουν ότι 
όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
πωλεί μετοχές αδυνατεί να παραδώσει τις 
μετοχές για διακανονισμό έως την 
ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί ο διακανονισμός, τότε 
αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι 
υποχρεωμένο να καταβάλλει καθημερινά 
χρηματικά ποσά στο σύστημα 
διακανονισμού για κάθε μέρα κατά την 
οποία συνεχίζεται η αδυναμία αυτή.

Or. en

Τροπολογία 396
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ένα γραφείο συμψηφισμού ή ένα 
σύστημα διακανονισμού με μετοχές ή 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους 
εισηγμένους προς διαπραγμάτευση
διασφαλίζουν ότι διαθέτουν διαδικασίες 
που διασφαλίζουν ότι όταν ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που πωλεί μετοχές ή 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους αδυνατούν 
να παραδώσουν τις μετοχές ή τους 
χρεωστικούς τίτλους για διακανονισμό έως 
την ημερομηνία κατά την οποία 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο 
διακανονισμός, τότε αυτό το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο είναι υποχρεωμένο να 
καταβάλλει καθημερινά χρηματικά ποσά
στο γραφείο συμψηφισμού ή στο σύστημα 
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νομικό πρόσωπο είναι υποχρεωμένο να 
καταβάλλει καθημερινά χρηματικά ποσά
στον τόπο διαπραγμάτευσης ή σύστημα 
διακανονισμού για κάθε μέρα κατά την 
οποία συνεχίζεται η αδυναμία αυτή.

διακανονισμού για κάθε μέρα κατά την 
οποία συνεχίζεται η αδυναμία αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τόπος διαπραγμάτευσης δεν είναι ο οικείος συμβαλλόμενος. Υποκείμενο αυτού του 
καθεστώτος πρέπει να είναι το γραφείο συμψηφισμού ή το σύστημα διακανονισμού.

Τροπολογία 397
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο της αποτυχίας διακανονισμού είναι χαμηλό λόγω της δράσης της ανοικτής αγοράς. 
Μέτρα που έχουν σχέση με αποτυχίες διακανονισμού θα ήταν καλύτερα να θεωρηθούν ως 
μέρος χωριστής νομοθετικής πρωτοβουλίας που δεν περιορίζεται στην ανοικτή αγορά.

Τροπολογία 398
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

επαρκώς υψηλές προκειμένου να ενεργεί 
αποτρεπτικά για φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που αθετούν τις υποχρεώσεις 
διακανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 399
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 400
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ένας τόπος διαπραγμάτευσης στον 
οποίο εισάγονται για διαπραγμάτευση 
μετοχές ή κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι 
πρέπει να έχει θεσπίσει κανόνες που θα 
συμβάλουν στην απαγόρευση σε ένα 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι 
μέλος ενός τόπου διαπραγμάτευσης να 
συμμετέχει σε περαιτέρω ανοικτές 
πωλήσεις μετοχών ή μέσων κρατικών 
χρεωστικών τίτλων στον τόπο 
διαπραγμάτευσης από τη στιγμή που το 

διαγράφεται
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πρόσωπο αυτό αθετεί τις υποχρεώσεις 
διακανονισμού μιας συναλλαγής που 
προκύπτει από μια ανοικτή πώληση σε 
αυτόν τον χώρο διαπραγμάτευσης.

Or. en

Τροπολογία 401
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο διακανονισμού είναι χαμηλό ως αποτέλεσμα δραστηριότητας ανοικτής πώλησης. 
Μέτρα σχετικά με τις αποτυχίες διακανονισμού εξετάζονται καλύτερα ως μέρος ξεχωριστής 
νομοθετικής πρωτοβουλίας που δεν θα περιορίζεται στις ανοικτές πωλήσεις.

Τροπολογία 402
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Παρόλο που η μέθοδος διακανονισμού 
αποτελεί σημαντικό τμήμα της καλής 
λειτουργίας των πιστωτικών αγορών, οι 
τεχνικές λεπτομέρειες των μεθόδων 
διακανονισμού δεν θα περιληφθούν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και θα καθορισθούν στην 
κατάλληλη νομοθετική πρόταση για τους 
διακανονισμούς της Επιτροπής, 
λαμβάνοντας υπόψη την εργασία που έχει 
πραγματοποιήσει η Επιτροπή και η 
βιομηχανία στον εν λόγω τομέα. Η 
Επιτροπή θα υποβάλει, ως εκ τούτου, 
συγκεκριμένες προτάσεις μέχρι το τέλος 
του 2011, παράλληλα με πρόταση για τη 
δημιουργία εναρμονισμένου νομικού 
πλαισίου για κεντρικά αποθετήρια αξιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ευρωπαϊκά καθεστώτα διαφέρουν με βάση την εκάστοτε δικαιοδοσία. Μία βιομηχανική 
ομάδα δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει την έλλειψη 
εναρμόνισης, η Ομάδα Εργασίας Εναρμόνισης των Κύκλων Διακανονισμού (HSCWG), ώστε 
να καταστήσει τις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές πλέον ανταγωνιστικές με την 
εναρμόνιση του χρόνου ο οποίος απαιτείται για να διακανονισθεί μία συναλλαγή. Καθεστώτα 
μεθόδων διακανονισμού υλοποιούνται γενικά από μεταχρηματιστηριακές δομές, και ως εκ 
τούτου θα άρμοζε καλύτερα να ενταχθούν σε μία νομοθεσία που θα αφορούσε τις 
μεταχρηματιστηριακές συναλλαγές. 

Τροπολογία 403
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Μέθοδος διακανονισμού
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Μία κοινή μέθοδος διακανονισμού της 
Ένωσης είναι απαραίτητη με σκοπό να 
δημιουργηθούν καλά λειτουργούσες 
χρηματοπιστωτικές αγορές της Ένωσης. 
Η δημιουργία μίας μεθόδου 
διακανονισμού της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων εναρμονισμένων 
κανόνων για αντιστάθμιση σε μετρητά, 
ένα καθεστώς ποινών καθώς και 
εναρμονισμένους κανόνες επιβολής της 
νομοθεσίας, όπως περιπτώσεις εξαγοράς 
θα πρέπει να αποτελέσουν πεδίο 
εφαρμογής μίας ευρύτερης ξεχωριστής 
νομοθεσίας για θέματα διακανονισμού 
την οποία η Επιτροπή θα προτείνει κατά 
τη διάρκεια του 2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ό,τι αφορά αποτυχίες διακανονισμού, η μελλοντική νομοθεσία θα πρέπει να περιέχει ένα 
εναρμονισμένο καθεστώς ποινών και εναρμονισμένους κανόνες επιβολής, όπως για 
περιπτώσεις εξαγοράς  καθώς και για χρηματικές αποζημιώσεις. Η παρούσα νομοθετική 
προσέγγιση από την Επιτροπή θα μπορούσε να βασισθεί στο άρθρο 13, αλλά πρέπει να 
επεκτείνει το  πεδίο εφαρμογής του άρθρου 13 τόσο από απόψεως χρηματοπιστωτικών μέσων 
όσο και από απόψεως των τόπων διαπραγμάτευσης που καλύπτονται. 

Τροπολογία 404
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 διαγράφεται
Εξαιρέσεις όταν η βασική αγορά 

διαπραγμάτευσης βρίσκεται εκτός της 
Ένωσης

1. Τα άρθρα 5, 7, 12 και 13 δεν ισχύουν 
για μετοχές μιας εταιρείας που έχουν 
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε έναν 
τόπο διαπραγμάτευσης στην Ένωση, 
όταν ο βασικός τόπος διαπραγμάτευσης 
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των μετοχών βρίσκεται σε χώρα εκτός 
της Ένωσης.
2. Η σχετική αρμόδια αρχή αξιολογεί, για 
μετοχές μιας εταιρείας υπό 
διαπραγμάτευση σε τόπο 
διαπραγμάτευσης της Ένωσης και σε 
τόπο που βρίσκεται εκτός της Ένωσης, 
τουλάχιστον κάθε δύο έτη, αν ο βασικός 
τόπος για τη διαπραγμάτευση αυτών των 
μετοχών βρίσκεται εκτός της Ένωσης. 
Η σχετική αρμόδια αρχή ενημερώνει την 
ΕΑΚΑΑ για τυχόν μετοχές που 
προσδιορίστηκε πως έχουν τον βασικό 
τόπο διαπραγμάτευσης εκτός της 
Ένωσης.
Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει τον κατάλογο των 
μετοχών για τις οποίες ο βασικός τόπος 
βρίσκεται εκτός της Ένωσης κάθε δύο 
έτη. Ο κατάλογος ισχύει για περίοδο δύο 
ετών. 
3. Εκχωρούνται εξουσίες στην Επιτροπή 
για την έγκριση ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων που ορίζουν τη μέθοδο 
υπολογισμού του κύκλου εργασιών για τον 
καθορισμό του κύριου τόπου 
διαπραγμάτευσης μιας μετοχής. 
Τα ρυθμιστικά πρότυπα που ορίζονται 
στο πρώτο εδάφιο εγκρίνονται σύμφωνα 
με τα άρθρα [7 έως 7δ] του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. ... / .... [κανονισμός ΕΑΚΑΑ].
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει σχέδια για τα εν 
λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στην 
Επιτροπή το αργότερο έως τις [31 
Δεκεμβρίου 2011]. 
4. Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των 
παραγράφων 1 και 2, εκχωρούνται 
εξουσίες στην Επιτροπή για την έγκριση 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να 
καθοριστεί:
(α) η ημερομηνία κατά την οποία και 
η περίοδος για την οποία 
πραγματοποιείται ο υπολογισμός του 
βασικού τόπου για μια μετοχή,
(β) η ημερομηνία έως την οποία η 
σχετική αρμόδια αρχή ενημερώνει την 
ΕΑΚΑΑ για τις μετοχές με βασικό τόπο 
εκτός της Ένωσης,
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(γ) την ημερομηνία κατά την οποία 
τίθεται σε ισχύ ο κατάλογος μετά τη 
δημοσίευσή του από την ΕΑΚΑΑ. 
Τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο [7ε] 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/….[Κανονισμός ΕΑΚΑΑ].
Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να υποβάλει σχέδια για 
αυτά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
στην Επιτροπή το αργότερο έως τις [31 
Δεκεμβρίου 2011].

Or. de

Τροπολογία 405
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 406
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να απαγορεύει ακάλυπτες αρνητικές θέσεις σε τίτλους εταιρειών 
που διαπραγματεύονται στην ΕΕ, ενώ παρόμοιες θέσεις εξακολουθούν να επιτρέπονται εκτός 
της ΕΕ .

Τροπολογία 407
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 408
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 409
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 410
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 411
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα άρθρα 5 έως 8 και το άρθρο 12 
καθώς και όλοι οι  περιορισμοί ή 
απαιτήσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με 
τα άρθρα 16, 17, 18 ή 24 δεν ισχύουν για 
τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης 
επενδύσεων ή οντότητας τρίτης χώρας ή 
τοπικής επιχείρησης που αποτελεί μέλος 
ενός τόπου διαπραγμάτευσης αγοράς 
τρίτης χώρας, της οποίας το νομικό και 
εποπτικό πλαίσιο έχει δηλωθεί ως 
ισοδύναμο σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
όταν ενεργεί σε ένα χρηματοπιστωτικό 
μέσο, που υποβάλλεται σε 
διαπραγμάτευση εντός ή εκτός ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης, με μία από τις δύο 
ακόλουθες ιδιότητες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ειδικοί διαπραγματευτές θα εξαιρούνται επίσης από κάθε περιορισμό ή απαιτήσεις που 
επιβάλλονται από έκτακτες καταστάσεις, διότι η ανάγκη οι ειδικοί διαπραγματευτές να 
παράσχουν ρευστότητα στην αγορά είναι εξίσου σημαντική σε παρόμοιες καταστάσεις. Η 
διατύπωση «βασικός διαπραγματευτής» δεν είναι απαραίτητη. Οι απαιτήσεις των 
υποπαραγράφων επαρκούν. Σαφέστεροι ορισμοί του τι είδους δραστηριότητες εξαιρούνται θα 
οδηγούσε σε αύξηση της σαφήνειας και της προβλεψιμότητας.

Τροπολογία 412
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 12 δεν ισχύουν 
για τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης 

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

επενδύσεων ή οντότητας τρίτης χώρας ή 
τοπικής επιχείρησης που αποτελεί μέλος 
ενός τόπου διαπραγμάτευσης αγοράς 
τρίτης χώρας, της οποίας το νομικό και 
εποπτικό πλαίσιο έχει δηλωθεί ως 
ισοδύναμο σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
όταν ενεργεί ως βασικός διαπραγματευτής 
σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, που 
υποβάλλεται σε διαπραγμάτευση εντός ή 
εκτός ενός τόπου διαπραγμάτευσης, με μία 
από τις δύο ή και τις δύο ακόλουθες 
ιδιότητες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ειδικοί διαπραγματευτές, όπως όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες στην αγορά, δεν επιτρέπεται να 
κατέχουν ακάλυπτες θέσεις..

Τροπολογία 413
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα άρθρα 5 έως 8 και 12 δεν ισχύουν
για τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης 
επενδύσεων ή οντότητας τρίτης χώρας ή 
τοπικής επιχείρησης που αποτελεί μέλος 
ενός τόπου διαπραγμάτευσης αγοράς 
τρίτης χώρας, της οποίας το νομικό και 
εποπτικό πλαίσιο έχει δηλωθεί ως 
ισοδύναμο σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
όταν εξακολουθεί να αρνείται σε 
συνεχόμενη βάση ότι είναι πρόθυμος να
ενεργεί ως βασικός διαπραγματευτής σε 
ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, που 
υποβάλλεται σε διαπραγμάτευση εντός ή 
εκτός ενός τόπου διαπραγμάτευσης, ή ως 
συστημικός εσωτερικοποιητής, με
οιαδήποτε από τις ακόλουθες ιδιότητες:

Or. en
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Τροπολογία 414
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αρθούν όλες οι αμφιβολίες όσον αφορά τα υπό εξέταση μέσα και την 
αντιμετώπιση των συστημικών εσωτερικοποιητών. Είναι περαιτέρω σημαντικό η συναλλακτική 
δραστηριότητα που μπορεί να θεωρηθεί ως δραστηριότητα ειδικής διαπραγμάτευσης, να 
συμπεριλάβει διαπραγματεύσεις όπου δεν υφίσταται δημόσια ανάρτηση εντολών (μοντέλα RFQ 
σε πλαίσιο εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης – OTC) ή αμοιβαία διαπραγμάτευση μεταξύ 
ειδικών διαπραγματευτών, όταν ο ένας αναλαμβάνει την ανάγκη του άλλου για διαπραγμάτευση 
εξ ονόματος του πελάτη του ή αναλαμβάνει σε δεδομένη βάση.

Τροπολογία 415
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αρθούν όλες οι αμφιβολίες όσον αφορά τα υπό εξέταση μέσα και την 
αντιμετώπιση των συστημικών εσωτερικοποιητών. Είναι περαιτέρω σημαντικό η συναλλακτική 
δραστηριότητα που μπορεί να θεωρηθεί ως δραστηριότητα ειδικής διαπραγμάτευσης, να 
συμπεριλάβει διαπραγματεύσεις όπου δεν υφίσταται δημόσια ανάρτηση εντολών ή αμοιβαία 
διαπραγμάτευση μεταξύ ειδικών διαπραγματευτών, όταν ο ένας αναλαμβάνει την ανάγκη του 
άλλου για διαπραγμάτευση εξ ονόματος του πελάτη του ή αναλαμβάνει σε δεδομένη βάση.

Τροπολογία 416
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 12 δεν ισχύουν 
για τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης 
επενδύσεων ή οντότητας τρίτης χώρας ή 
τοπικής επιχείρησης που αποτελεί μέλος
ενός τόπου διαπραγμάτευσης αγοράς
τρίτης χώρας, της οποίας το νομικό και 

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

οποίας το νομικό και εποπτικό πλαίσιο έχει 
δηλωθεί ως ισοδύναμο σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, όταν ενεργεί ως βασικός 
διαπραγματευτής σε σχετικό
χρηματοπιστωτικό μέσο, που υποβάλλεται 
σε διαπραγμάτευση εντός ή εκτός ενός 
τόπου διαπραγμάτευσης, με μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες ιδιότητες
και αντισταθμίζοντας κινδύνους που 
προέρχονται από τις εν λόγω συναλλαγές:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι οι εν λόγω διατάξεις (που προβλέπουν για τη μη 
εφαρμογή προτύπων ή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων) είναι σαφείς και αναλογικές, καλύπτουν 
ελλείψεις στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη ρύθμιση και επίβλεψη ειδικών 
διαπραγματευτών τρίτων χωρών που θα εξαιρούνται από πολλές απαιτήσεις του προτεινόμενου 
κανονισμού, και διευκολύνουν την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων.

Τροπολογία 417
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης και η ρευστότητα την  οποία παρέχουν είναι 
ουσιώδεις για την λειτουργία των τακτικών αγορών. Ο ορισμός που δίδεται εντός του 
κανονισμού εξαιρούσε έναν αριθμό εταιρειών, παρόχων ρευστότητας, από το να παρέχουν αυτή 
τη θεμελιώδη υπηρεσία, εις βάρος της αγοράς στο σύνολό της καθώς και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων ειδικότερα..

Τροπολογία 418
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 419
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) κατά τρόπο που συνήθως έχει ως
αποτέλεσμα την παροχή ρευστότητας σε 
τακτική βάση προς την αγορά τόσο όσον 
αφορά την προσφορά όσο και τη ζήτηση 
της αγοράς σε συγκρίσιμο μέγεθος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αρθούν όλες οι αμφιβολίες όσον αφορά τα υπό εξέταση μέσα και την 
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αντιμετώπιση των συστημικών εσωτερικοποιητών. Είναι περαιτέρω σημαντικό η συναλλακτική 
δραστηριότητα που μπορεί να θεωρηθεί ως δραστηριότητα ειδικής διαπραγμάτευσης, να 
συμπεριλάβει διαπραγματεύσεις όπου δεν υφίσταται δημόσια ανάρτηση εντολών (μοντέλα RFQ 
σε πλαίσιο εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης – OTC) ή αμοιβαία διαπραγμάτευση μεταξύ 
ειδικών διαπραγματευτών, όταν ο ένας αναλαμβάνει την ανάγκη του άλλου για διαπραγμάτευση 
εξ ονόματος του πελάτη του ή αναλαμβάνει σε δεδομένη βάση.

Τροπολογία 420
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) με τη δημοσίευση αυστηρών, ζευγών 
εντολών συγκριτικού μεγέθους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές, με αποτέλεσμα την 
παροχή ρευστότητας σε τακτική και 
μόνιμη βάση προς την αγορά, όπου 
παρόμοιες εντολές διέπονται από 
δημοσιοποιημένη συμβατική υποχρέωση 
που υπαγορεύει κριτήρια όπως ο χρόνος 
παρουσίας, η ποσότητα και το εύρος·

Or. en

Τροπολογία 421
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι καλύτερο να μη προστεθούν οι λέξεις «με τη» στην εισαγωγική παράγραφο.

Τροπολογία 422
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) κατά τρόπο που συνήθως έχει ως 
αποτέλεσμα την παροχή ρευστότητας σε 
τακτική βάση προς την αγορά, τόσο όσον 
αφορά την προσφορά όσο και τη ζήτηση 
αγοράς συγκρίσιμου μεγέθους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αρθούν όλες οι αμφιβολίες όσον αφορά τα υπό εξέταση μέσα και την 
αντιμετώπιση των συστημικών εσωτερικοποιητών. Είναι περαιτέρω σημαντικό η συναλλακτική 
δραστηριότητα που μπορεί να θεωρηθεί ως δραστηριότητα ειδικής διαπραγμάτευσης, να 
συμπεριλάβει διαπραγματεύσεις όπου δεν υφίσταται δημόσια ανάρτηση εντολών ή αμοιβαία 
διαπραγμάτευση μεταξύ ειδικών διαπραγματευτών, όταν ο ένας αναλαμβάνει την ανάγκη του 
άλλου για διαπραγμάτευση εξ ονόματος του πελάτη του ή αναλαμβάνει σε δεδομένη βάση.

Τροπολογία 423
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αρθούν όλες οι αμφιβολίες όσον αφορά τα υπό εξέταση μέσα και την 
αντιμετώπιση των συστημικών εσωτερικοποιητών. Είναι περαιτέρω σημαντικό η συναλλακτική 
δραστηριότητα που μπορεί να θεωρηθεί ως δραστηριότητα ειδικής διαπραγμάτευσης, να 
συμπεριλάβει διαπραγματεύσεις όπου δεν υφίσταται δημόσια ανάρτηση εντολών (μοντέλα RFQ 
σε πλαίσιο εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης – OTC) ή αμοιβαία διαπραγμάτευση μεταξύ 
ειδικών διαπραγματευτών, όταν ο ένας αναλαμβάνει την ανάγκη του άλλου για διαπραγμάτευση 
εξ ονόματος του πελάτη του ή αναλαμβάνει σε δεδομένη βάση.

Τροπολογία 424
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αρθούν όλες οι αμφιβολίες όσον αφορά τα μέσα για το πεδίο εφαρμογής και 
την μεταχείριση των συστημικών εσωτερικοποιητών. Είναι περαιτέρω σημαντικό να 
συμπεριληφθούν συναλλακτικές δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν ως 
δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης που θα συμπεριλάβουν τη διαπραγμάτευση όπου δεν 
υφίσταται δημόσια δημοσίευση ποσοστώσεων ή αμοιβαία διαπραγμάτευση μεταξύ ειδικών 
διαπραγματευτών, όπου ο ένας αναλαμβάνει την ανάγκη του άλλου για διαπραγμάτευση εξ 
ονόματος του πελάτη του ή σε δεδομένη βάση.
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Τροπολογία 425
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) στο πλαίσιο της συνήθους 
επιχειρηματικής της δραστηριότητας, μέσω 
της εκτέλεσης εντολών που προέρχονται 
από πελάτες ή ως ανταπόκριση σε 
αιτήματα πελατών για διαπραγμάτευση,
όπως εκπλήρωση εντολών που διέπονται 
από δημοσιοποιημένη σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 426
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση θα πρέπει να ισχύει για συναλλαγές ως ανταπόκριση σε αίτημα του πελάτη. Δεν έχει 
σημασία εάν η θέση θα αποτελέσει αντικείμενο αντιστάθμισης του κινδύνου ή θα περατωθεί 
από δεύτερη συναλλαγή.
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Τροπολογία 427
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) μέσω αγοροπωλησίας 
χρηματοδοτικών μέσων για ίδιο 
λογαριασμό έναντι δικών του κεφαλαίων 
σε τιμές που καθορίζονται από αυτή.

Or. en

Τροπολογία 428
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) κατά τρόπο ο οποίος κατά κανόνα 
έχει ως αποτέλεσμα την παροχή 
ρευστότητας σε τακτική βάση στην 
αγορά τόσο από την πλευρά προσφοράς 
όσο και ζήτησης αγοράς συγκρίσιμου 
μεγέθους.

Or. en

Τροπολογία 429
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 2, να λάβει αποφάσεις, 

2. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 2, να λάβει αποφάσεις, 
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καθορίζοντας ότι το νομικό και εποπτικό 
πλαίσιο μιας τρίτης χώρας διασφαλίζει ότι
μια αγορά που είναι εξουσιοδοτημένη στη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα συμμορφώνεται 
με τις νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις, οι 
οποίες, για τον σκοπό της εφαρμογής της 
εξαίρεσης που ορίζεται στην παράγραφο 1, 
είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που 
προκύπτουν από τον τίτλο III της οδηγίας
2004/39/ΕΚ, από την οδηγία 2003/6/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου22 και την οδηγία 2004/109/ΕΚ 
και οι οποίες υπόκεινται στην 
αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή στη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα.

καθορίζοντας ότι το νομικό και εποπτικό 
πλαίσιο μιας τρίτης χώρας διασφαλίζει ότι
ο ειδικός διαπραγματευτής ή η αγορά που
είναι εξουσιοδοτημένη στη τρίτη χώρα 
συμμορφώνεται με τις νομικά δεσμευτικές 
απαιτήσεις, οι οποίες, για τον σκοπό 
εφαρμογής της εξαίρεσης που ορίζεται 
στην παράγραφο 1, είναι ισοδύναμες με τις
σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από
την οδηγία 2004/39/ΕΚ, την οδηγία 
2003/6/ΕΚ και την οδηγία 2004/109/ΕΚ 
και οι οποίες υπόκεινται στην 
αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή στη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι οι εν λόγω διατάξεις (που προβλέπουν για τη μη 
εφαρμογή προτύπων ή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων) είναι σαφείς και αναλογικές, καλύπτουν 
πλήρως το κενό στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη ρύθμιση και την επίβλεψη ειδικών 
διαπραγματευτών τρίτων χωρών που θα εξαιρούνται από πολλές απαιτήσεις του προτεινόμενου 
κανονισμού, και διευκολύνουν την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων.

Τροπολογία 430
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) οι ειδικοί διαπραγματευτές 
υπόκεινται σε κατάλληλη ρύθμιση και 
ουσιαστική επίβλεψη,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι οι εν λόγω διατάξεις (που προβλέπουν για τη μη 
εφαρμογή προτύπων ή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων) είναι σαφείς και αναλογικές, καλύπτουν 
πλήρως το κενό στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη ρύθμιση και την επίβλεψη ειδικών 
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διαπραγματευτών τρίτων χωρών που θα εξαιρούνται από πολλές απαιτήσεις του προτεινόμενου 
κανονισμού, και διευκολύνουν την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων.

Τροπολογία 431
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 432
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα άρθρα 8 και 12 και οι τυχόν 
περιορισμοί ή απαιτήσεις που 
επιβάλλονται σε σχέση με κρατικούς 
χρεωστικούς τίτλους σύμφωνα με τα 
άρθρα 16, 17, 18 ή 24 δεν ισχύουν για τις 
δραστηριότητες ενός φυσικού ή νομικού 
προσώπου, το οποίο είναι
εξουσιοδοτημένος βασικός 
διαπραγματευτής βάσει συμφωνίας με έναν 
εκδότη κρατικού χρεωστικού τίτλου και το 
οποίο λειτουργεί ως βασικός 
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διαπραγματευτής σε ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο όσον αφορά 
δραστηριότητες πρωτογενούς ή 
δευτερογενούς αγοράς σχετικά με τον 
κρατικό χρεωστικό τίτλο ενός κράτους 
μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ειδικοί διαπραγματευτές θα εξαιρούνται επίσης από κάθε περιορισμό ή απαιτήσεις που 
επιβάλλονται από έκτακτες καταστάσεις, διότι η ανάγκη για τους ειδικούς διαπραγματευτές να 
παράσχουν ρευστότητα στην αγορά είναι εξίσου σημαντική σε παρόμοιες καταστάσεις.

Τροπολογία 433
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα άρθρα 8 και 12 και οι τυχόν 
περιορισμοί ή απαιτήσεις που 
επιβάλλονται σε σχέση με κρατικούς 
χρεωστικούς τίτλους σύμφωνα με τα 
άρθρα 16, 17, 18 ή 24 δεν ισχύουν για τις 
δραστηριότητες ενός φυσικού ή νομικού 
προσώπου, το οποίο είναι
εξουσιοδοτημένος βασικός 
διαπραγματευτής βάσει συμφωνίας με έναν 
εκδότη κρατικού χρεωστικού τίτλου και το 
οποίο λειτουργεί ως βασικός 
διαπραγματευτής σε ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο όσον αφορά 
δραστηριότητες πρωτογενούς ή 
δευτερογενούς αγοράς σχετικά με τον 
κρατικό χρεωστικό τίτλο  ενός κράτους 
μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βασικοί διαπραγματευτές θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να αποκτήσουν κρατικούς 



PE456.805v02-00 62/114 AM\854948EL.doc

EL

χρεωστικούς τίτλους και να παράσχουν ρευστότητα στην αγορά εάν είναι σε θέση να 
αντισταθμίσουν τους κινδύνους με μία ευρύτερη σειρά κρατικών χρεωστικών τίτλων, και όχι 
μόνο με κρατικούς χρεωστικούς τίτλους για τους οποίους αποτελούν τον βασικό 
διαπραγματευτή.

Τροπολογία 434
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 435
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα άρθρα 5, 6, 7 και 12 δεν ισχύουν για 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο όταν αυτό 
συμμετέχει σε μια ανοικτή πώληση μιας
μετοχής ή κατέχει καθαρή αρνητική θέση 
όσον αφορά τη διενέργεια πράξεων 
σταθεροποίησης βάσει του κεφαλαίου III 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003.

4. Τα άρθρα 6 και 7 δεν ισχύουν για ένα 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο όταν αυτό 
συμμετέχει σε μια ανοικτή πώληση μιας 
μετοχής ή κατέχει καθαρή αρνητική θέση 
όσον αφορά τη διενέργεια πράξεων 
σταθεροποίησης βάσει του κεφαλαίου III 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003.

Or. de
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Τροπολογία 436
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα άρθρα 5, 6, 7 και 12 δεν ισχύουν για 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο όταν αυτό 
συμμετέχει σε μια ανοικτή πώληση μιας 
μετοχής ή κατέχει καθαρή αρνητική θέση 
όσον αφορά τη διενέργεια πράξεων 
σταθεροποίησης βάσει του κεφαλαίου III 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003.

4. Τα άρθρα 5, 6 και 7 δεν ισχύουν για ένα 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο όταν αυτό 
συμμετέχει σε μια ανοικτή πώληση μιας 
μετοχής ή κατέχει καθαρή αρνητική θέση 
όσον αφορά τη διενέργεια πράξεων 
σταθεροποίησης βάσει του κεφαλαίου III 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003.

Or. en

Τροπολογία 437
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 438
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 3 ισχύουν μόνο όταν 
το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
πρώτα ενημερώσει γραπτώς την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους προέλευσης ότι 
προτίθεται να κάνει χρήση της εξαίρεσης. 
Η εν λόγω ενημέρωση αναφέρει τον τύπο 
του χρηματοδοτικού μέσου στο οποίο το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο προτίθεται να 
πραγματοποιήσει τη διαπραγμάτευση, 
όπως μετοχές, παράγωγα, ομολογίες, 
κρατικά ομόλογα ή συμβόλαια 
δικαιωμάτων. Η κοινοποίηση πρέπει να 
πραγματοποιείται εντός τουλάχιστον 
τριάντα ημερολογιακών ημερών πριν το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάνει χρήση της 
εξαίρεσης για διαπραγμάτευση σε 
οιοδήποτε αναφερόμενο τύπο 
χρηματοπιστωτικού μέσου, εκτός εάν η 
αρμόδια αρχή συμφωνεί για μικρότερη 
χρονική περίοδο κοινοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία σχετικά με την πρόθεση δήλωσης ενός φυσικού ή νομικού προσώπου για να 
καταστεί ειδικός διαπραγματευτής θα πρέπει να είναι σαφής και αποτελεσματική, και μία 
αρμόδια αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να άρει την υποχρέωση όσον αφορά την χρονική 
περίοδο των τριάντα ημερών για κοινοποίηση με βάση λογικούς ή πρακτικούς λόγους..

Τροπολογία 439
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι οι εν λόγω διατάξεις (που προβλέπουν για τη μη 
εφαρμογή προτύπων ή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων) είναι σαφείς και αναλογικές, καλύπτουν 
πλήρως το κενό στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη ρύθμιση και την επίβλεψη ειδικών 
διαπραγματευτών τρίτων χωρών που θα εξαιρούνται από πολλές απαιτήσεις του προτεινόμενου 
κανονισμού, και διευκολύνουν την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων.

Τροπολογία 440
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 441
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
μπορεί να ζητήσει από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα τα οποία έχουν καθαρές 
αρνητικές θέσεις σε μετοχή η οποία 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε τόπο διαπραγμάτευσης να την 
ενημερώσουν όποτε η θέση αγγίζει ή 
βρίσκεται κάτω από το όριο κοινοποίησης 
που έχει οριστεί από την αρμόδια αρχή 
όταν πληρούνται όλες οι παρακάτω 
προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση στο κοινό δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσει έκτακτο μέτρο, έτσι η δυνατότητα 
αυτής της απαίτησης δεν θα πρέπει να προβλέπεται. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η 
προβλεψιμότητα για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Οι αρμοδιότητες σχετικά με την απαίτηση 
δημοσιοποίησης θα πρέπει να περιορίζονται στις μετοχές. Δεν είναι ορθό να δίνονται εξουσίες 
σε αρμόδιες αρχές για να απαιτούν δημοσιοποίηση σε σχέση με μη συγκεκριμένα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, όταν δεν υφίσταται απόδειξη ότι η ανοικτή πώληση παρόμοιων μέσων 
έχει συμβάλει στη χρηματοπιστωτική αστάθεια.

Τροπολογία 442
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
μπορεί να ζητήσει από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα τα οποία έχουν καθαρές 

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

αρνητικές θέσεις που σχετίζονται με
μετοχή που έχει εισαχθεί για 
διαπραγμάτευση σε τόπο 
διαπραγμάτευσης να κοινοποιήσουν στο 
κοινό λεπτομέρειες για τη θέση, όποτε η 
θέση αγγίζει ή βρίσκεται κάτω από το όριο 
κοινοποίησης που έχει οριστεί από την 
αρμόδια αρχή όταν πληρούνται όλες οι 
παρακάτω προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ορθό να δίδονται εξουσίες στις αρμόδιες αρχές ώστε να απαιτούν δημοσιοποίηση σε 
σχέση με μη συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα, όταν δεν υφίσταται απόδειξη ότι η ανοικτή 
πώληση παρόμοιων μέσων έχει συμβάλει στην χρηματοπιστωτική αστάθεια. Οι αρμοδιότητες 
σχετικά με την απαίτηση δημοσιοποίησης θα πρέπει να περιορίζονται στις μετοχές.

Τροπολογία 443
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
μπορεί να ζητήσει από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα τα οποία έχουν καθαρές 
αρνητικές θέσεις που σχετίζονται με ένα 
συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο ή 
τάξη χρηματοπιστωτικών μέσων, να την 
ενημερώσουν ή να κοινοποιήσουν στο 
κοινό λεπτομέρειες για τη θέση, όποτε η 
θέση αγγίζει ή βρίσκεται κάτω από το όριο 
κοινοποίησης που έχει οριστεί από την 
αρμόδια αρχή όταν ανεπιθύμητα γεγονότα 
ή εξελίξεις αποτελούν σοβαρή απειλή για 
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την 
εμπιστοσύνη της αγοράς στο κράτος 
μέλος ή σε ένα άλλο κράτος μέλος:

Or. en
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Τροπολογία 444
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 445
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 446
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) το μέτρο δεν θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
ρευστότητας στις αγορές αυτές ή τη 
δημιουργία αβεβαιότητας για τους φορείς 
της αγοράς, που βρίσκεται σε 
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δυσαναλογία προς τα οφέλη του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μία διάταξη θα πρέπει να προστεθεί ειδικά, η οποία θα αναφέρεται στην αρχή της 
αναλογικότητας.

Τροπολογία 447
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ορθό να δίδονται εξουσίες στις αρμόδιες αρχές ώστε να απαιτούν δημοσιοποίηση σε 
σχέση με μη συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα, όταν δεν υφίσταται απόδειξη ότι η ανοικτή 
πώληση παρόμοιων μέσων έχει συμβάλει στην χρηματοπιστωτική αστάθεια. Οι αρμοδιότητες 
σχετικά με την απαίτηση δημοσιοποίησης θα πρέπει να περιορίζονται στις μετοχές.

Τροπολογία 448
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Στην αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους δεν θα επιτραπεί να απαιτήσει 
από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει 
καθαρές αρνητικές θέσεις σε σχέση με
χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία 
απαιτείται ήδη διαφάνεια βάσει των 
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άρθρων 5 έως 8 του κεφαλαίου ΙΙ, να 
προβεί σε πρόσθετες κοινοποιήσεις σε 
αυτό ή πρόσθετη δημοσιοποίηση σε 
σχέση με παρόμοια θέση που υπερβαίνει 
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα 
άρθρα 5 έως 8 του κεφαλαίου II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως καθορίζεται στο έγγραφο της ειδικής ομάδας της Επιτροπής δεν υπάρχει απόδειξη ότι η 
ανοικτή πώληση παρόμοιων μέσων έχει συμβάλει στη χρηματοπιστωτική αστάθεια. Ως εκ 
τούτου δεν είναι ορθό να δοθούν εξουσίες σε αρμόδιες αρχές ώστε να απαιτούν δημοσιοποίηση 
σε σχέση με μη καθορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι αρμοδιότητες για την απαίτηση 
δημοσιοποίησης θα πρέπει να περιορίζονται στις μετοχές.

Τροπολογία 449
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η σχετική αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους μπορεί να λάβει τα μέτρα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 σε 
περίπτωση που προκύψουν ανεπιθύμητα 
γεγονότα ή εξελίξεις που αποτελούν 
σοβαρή απειλή για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα ή την εμπιστοσύνη της 
αγοράς στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή
σε άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 450
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους
όπου ευρίσκεται ο κύριος τόπος 
διαπραγμάτευσης του
χρηματοπιστωτικού μέσου μπορεί να 
λάβει το μέτρο που ορίζεται στις 
παραγράφους 2 ή 3, όπου πληρούνται όλες 
οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι λογικό η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκεται ο κύριος τόπος 
διαπραγμάτευσης του χρηματοπιστωτικού μέσου να λαμβάνει την τελική απόφαση. Αυτό είναι 
επιβεβλημένο όταν πρόκειται για κρατικούς χρεωστικούς τίτλους..

Τροπολογία 451
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 452
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 453
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
μπορεί να απαγορεύσει ή να επιβάλλει 
προϋποθέσεις που συνδέονται με φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε:

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
μπορεί να απαγορεύσει ή να επιβάλλει 
προϋποθέσεις που συνδέονται με φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που δημιουργούν ή 
αυξάνουν καθαρές αρνητικές θέσεις σε 
σχέση με τις μετοχές των οποίων 
επιτρέπεται η διαπραγμάτευση σε τόπο 
διαπραγμάτευσης στο κράτος μέλος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξουσίες για την απαγόρευση ανοικτών πωλήσεων σε εξαιρετικές περιστάσεις θα πρέπει να 
περιορίζονται σε καθορισμένη δέσμη χρηματοπιστωτικών μέσων και σε καθορισμένους τύπους 
συναλλαγών με σκοπό να επιτρέψουν στους παράγοντες της αγοράς να προγραμματίζουν σωστά 
για την ταχεία υλοποίηση των μέτρων έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 454
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
μπορεί να απαγορεύσει ή να επιβάλλει 
προϋποθέσεις που συνδέονται με φυσικά ή 

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
μπορεί να απαγορεύσει ή να επιβάλλει 
προϋποθέσεις που συνδέονται με φυσικά ή 
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νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε: νομικά πρόσωπα που δημιουργούν ή 
αυξάνουν καθαρές αρνητικές θέσεις σε 
σχέση με τις μετοχές των οποίων 
επιτρέπεται η διαπραγμάτευση σε τόπο 
διαπραγμάτευσης στο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ορθό να δίνονται ευρείες εξουσίες σε αρμόδιες αρχές για να περιορίζουν τη 
συναλλαγή σε μη καθορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα όταν δεν υπάρχει απόδειξη ότι η 
ανοικτή πώληση παρόμοιων μέσων έχει συμβάλει στη χρηματοπιστωτική αστάθεια. Οι εξουσίες 
για την απαγόρευση ανοικτών πωλήσεων σε εξαιρετικές περιστάσεις θα πρέπει να περιορίζονται 
σε καθορισμένη δέσμη χρηματοπιστωτικών μέσων και σε καθορισμένους τύπους συναλλαγών 
με σκοπό να επιτρέψουν στους παράγοντες της αγοράς να προγραμματίζουν σωστά για την 
ταχεία υλοποίηση των μέτρων έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 455
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ανοικτή πώληση· διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξουσίες για την απαγόρευση ανοικτών πωλήσεων σε εξαιρετικές περιστάσεις θα πρέπει να 
περιορίζονται σε καθορισμένη δέσμη χρηματοπιστωτικών μέσων και σε καθορισμένους τύπους 
συναλλαγών με σκοπό να επιτρέψουν στους παράγοντες της αγοράς να προγραμματίζουν σωστά 
για την ταχεία υλοποίηση των μέτρων έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 456
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ανοικτή πώληση· διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ορθό να δίνονται ευρείες εξουσίες σε αρμόδιες αρχές για να περιορίζουν τη 
συναλλαγή σε μη καθορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα όταν δεν υπάρχει απόδειξη ότι η 
ανοικτή πώληση παρόμοιων μέσων έχει συμβάλει στη χρηματοπιστωτική αστάθεια. Οι εξουσίες 
για την απαγόρευση ανοικτών πωλήσεων σε εξαιρετικές περιστάσεις θα πρέπει να περιορίζονται 
σε καθορισμένη δέσμη χρηματοπιστωτικών μέσων και σε καθορισμένους τύπους συναλλαγών 
με σκοπό να επιτρέψουν στους παράγοντες της αγοράς να προγραμματίζουν σωστά για την 
ταχεία υλοποίηση των μέτρων έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 457
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξουσίες για την απαγόρευση ανοικτών πωλήσεων σε εξαιρετικές περιστάσεις θα πρέπει να 
περιορίζονται σε καθορισμένη δέσμη χρηματοπιστωτικών μέσων και σε καθορισμένους τύπους 
συναλλαγών με σκοπό να επιτρέψουν στους παράγοντες της αγοράς να προγραμματίζουν σωστά 
για την ταχεία υλοποίηση των μέτρων έκτακτης ανάγκης.
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Τροπολογία 458
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ορθό να δίνονται ευρείες εξουσίες σε αρμόδιες αρχές για να περιορίζουν τη 
συναλλαγή σε μη καθορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα όταν δεν υπάρχει απόδειξη ότι η 
ανοικτή πώληση παρόμοιων μέσων έχει συμβάλει στη χρηματοπιστωτική αστάθεια. Οι εξουσίες 
για την απαγόρευση ανοικτών πωλήσεων σε εξαιρετικές περιστάσεις θα πρέπει να περιορίζονται 
σε καθορισμένη δέσμη χρηματοπιστωτικών μέσων και σε καθορισμένους τύπους συναλλαγών 
με σκοπό να επιτρέψουν στους παράγοντες της αγοράς να προγραμματίζουν σωστά για την 
ταχεία υλοποίηση των μέτρων έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 459
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέτρο δεν θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
ρευστότητας στις αγορές αυτές ή τη 
δημιουργία αβεβαιότητας για τους φορείς 
της αγοράς, που είναι σε δυσαναλογία 
προς τα οφέλη του.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προστεθεί μία διάταξη που θα αναφέρεται ειδικά στην αρχή της αναλογικότητας.

Τροπολογία 460
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμοδιότητα που δίνεται στις αρχές στην παράγραφο 3 είναι ιδιαίτερα ευρεία. Σε έναν 
κανονισμό για ανοικτές πωλήσεις οι αρμόδιες αρχές δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
περιορίζουν τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, παρά μόνο σε εκείνες που σχετίζονται με 
ανοικτές πωλήσεις ή που έχουν παρόμοιες επιπτώσεις. Η αρμοδιότητα που χορηγείται βάσει της 
παραγράφου 2 είναι επαρκής.

Τροπολογία 461
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
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Περιορισμοί συναλλαγών συμβάσεων 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις
1. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
μπορεί να εμποδίσει ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο να συμμετέχει σε συναλλαγές 
συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου που σχετίζεται με την 
υποχρέωση ενός κράτους μέλους ή της 
Ένωσης ή να περιορίσει την αξία 
ακάλυπτων θέσεων συμβάσεων 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου που 
μπορεί να συναφθούν από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που συνδέονται με μια 
υποχρέωση ενός κράτους μέλους ή της 
Ένωσης, όπου πληρούνται και οι δύο 
παρακάτω όροι:
α) υπάρχουν ανεπιθύμητα συμβάντα ή 
εξελίξεις οι οποίες ενέχουν σοβαρή απειλή 
για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή 
την εμπιστοσύνη της αγοράς στο κράτος 
μέλος ή σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη 
μέλη·
β) το μέτρο είναι απαραίτητο για την 
αντιμετώπιση της απειλής.
2. Ένα μέτρο δυνάμει της παραγράφου 1 
μπορεί να ισχύει για συναλλαγές 
συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου μιας συγκεκριμένης κατηγορίας 
ή σε συγκεκριμένες συναλλαγές 
συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου. Το μέτρο μπορεί να ισχύει σε 
περιπτώσεις ή να υπόκειται σε εξαιρέσεις 
που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή. 
Εξαιρέσεις μπορούν ειδικότερα να 
καθορίζονται για να εφαρμόζονται σε 
δραστηριότητες ειδικής 
διαπραγμάτευσης και σε κύριες 
δραστηριότητές της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υφίσταται καμία απόδειξη ότι οι συναλλαγές συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου έχουν συμβάλει σε αρνητικές εξελίξεις όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα 



PE456.805v02-00 78/114 AM\854948EL.doc

EL

ή την εμπιστοσύνη των αγορών.

Τροπολογία 462
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) υπάρχουν ανεπιθύμητα συμβάντα ή 
εξελίξεις οι οποίες ενέχουν σοβαρή απειλή 
για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή 
την εμπιστοσύνη της αγοράς στο κράτος 
μέλος ή σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη 
μέλη·
β) το μέτρο είναι απαραίτητο για την 
αντιμετώπιση της απειλής.

Or. de

Τροπολογία 463
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

μπορεί να εμποδίσει ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο να συμμετέχει σε συναλλαγές 
συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου που σχετίζεται με την υποχρέωση 
ενός κράτους μέλους ή της Ένωσης ή να 
περιορίσει την αξία ακάλυπτων θέσεων 
συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου που μπορεί να συναφθούν από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται 
με μια υποχρέωση ενός κράτους μέλους ή 
της Ένωσης, όπου ανεπιθύμητα συμβάντα 
ή εξελίξεις αποτελούν σημαντική απειλή 
στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή 
την εμπιστοσύνη της αγοράς στο κράτος 
μέλος ή σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη 
μέλη. 

α) υπάρχουν ανεπιθύμητα συμβάντα ή 
εξελίξεις οι οποίες ενέχουν σοβαρή απειλή 
για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή 
την εμπιστοσύνη της αγοράς στο κράτος 
μέλος ή σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη 
μέλη·
β) το μέτρο είναι απαραίτητο για την 
αντιμετώπιση της απειλής.

Or. en

Τροπολογία 464
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) το μέτρο δεν θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
ρευστότητας στις αγορές αυτές ή τη 
δημιουργία αβεβαιότητας για τους φορείς 
της αγοράς, που είναι δυσανάλογες σε 
σχέση με τα οφέλη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προστεθεί μία διάταξη που να αναφέρεται ρητώς στην αρχή της αναλογικότητας.

Τροπολογία 465
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει, αν η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που 
εξέδωσε τον σχετικό κρατικό χρεωστικό 
τίτλο δεν έχει λάβει ανάλογο μέτρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απολύτως αναγκαίο την πρωτοβουλία να την έχει το οικείο κράτος μέλος σε ό,τι αφορά τα 
μέτρα για τη σύμβαση αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (CDS).

Τροπολογία 466
Anni Podimata

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Μια αρμόδια αρχή, η οποία έχει λάβει 
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μέτρο βάσει της παραγράφου 1, μπορεί να 
ζητήσει από την ευρωπαϊκή εποπτική 
αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών/ΕΑΚΑΑ) να εξετάσει την 
άσκηση των εξουσιών που έχει βάσει του 
άρθρου 24, παράγραφος 1, στοιχείο γ), αν 
τα ανεπιθύμητα συμβάντα ή εξελίξεις που 
αντιμετωπίζονται απαιτούν την εισαγωγή 
του μέτρου σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 467
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους το κρίνει σκόπιμο, πρέπει να ενθαρρύνεται να ασκεί 
τους δικούς της ελέγχους επί των μεταβολών, με στόχο αναστολή της εκτέλεσης σε περίπτωση 
που μια μετοχή μεταβάλλεται κατά τρόπο δραματικό. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θα 



PE456.805v02-00 82/114 AM\854948EL.doc

EL

πρέπει να απαγορεύεται η ανοικτή πώληση μόνο και μόνον επειδή η τιμή μιας μετοχής έπεσε 
πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, καθώς ορισμένες μετοχές είναι πολύ πιο ευμετάβλητες 
από άλλες και μπορούν να συμβούν έντονες πτώσεις για μια σειρά από εύλογους λόγους.

Τροπολογία 468
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίσουν υπό ποίες περιστάσεις, εφόσον η 
πτώση της τιμής ανέρχεται τουλάχιστον στο 10%, θέλουν να εξετάσουν μέτρα περιορισμού των 
συναλλαγών.



AM\854948EL.doc 83/114 PE456.805v02-00

EL

Τροπολογία 469
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους το κρίνει σκόπιμο, πρέπει να ενθαρρύνεται να ασκεί 
τους δικούς της ελέγχους επί των μεταβολών, με στόχο αναστολή της εκτέλεσης σε περίπτωση 
που μια μετοχή μεταβάλλεται κατά τρόπο δραματικό. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θα 
πρέπει να απαγορεύεται η ανοικτή πώληση μόνο και μόνον επειδή η τιμή μιας μετοχής έπεσε 
πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, καθώς ορισμένες μετοχές είναι πολύ πιο ευμετάβλητες 
από άλλες και μπορούν να συμβούν έντονες πτώσεις για μια σειρά από εύλογους λόγους.

Τροπολογία 470
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή έχει 
πεισθεί σύμφωνα με πρώτο εδάφιο ότι 
είναι σκόπιμο να πράξει κάτι τέτοιο, 
οφείλει στην περίπτωση μετοχής ή 

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

χρεωστικού τίτλου, να απαγορεύσει ή να 
περιορίσει την συμμετοχή προσώπων σε 
μια ανοικτή πώληση στον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή στην περίπτωση άλλου 
τύπου χρηματοπιστωτικού μέσου, να 
περιορίσει τις συναλλαγές σε αυτό το 
χρηματοπιστωτικό μέσο για τον εν λόγω 
τόπο διαπραγμάτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίσουν υπό ποίες περιστάσεις, εφόσον η 
πτώση της τιμής ανέρχεται τουλάχιστον στο 10%, θέλουν να εξετάσουν μέτρα περιορισμού των 
συναλλαγών.

Τροπολογία 471
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίσουν υπό ποίες περιστάσεις, εφόσον η 
πτώση της τιμής ανέρχεται τουλάχιστον στο 10%, θέλουν να εξετάσουν μέτρα περιορισμού των 
συναλλαγών.
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Τροπολογία 472
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 473
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το μέτρο περιορίζεται σε περίοδο που 
αρμόζει στο μέγεθος της κατάρρευσης
των τιμών.

Or. en

Τροπολογία 474
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το μέτρο περιορίζεται σε περίοδο που 
αναλογεί στο επίπεδο πτώσης των τιμών .
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Or. de

Τροπολογία 475
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίσουν υπό ποίες περιστάσεις, εφόσον η 
πτώση της τιμής ανέρχεται τουλάχιστον στο 10%, θέλουν να εξετάσουν μέτρα περιορισμού των 
συναλλαγών.

Τροπολογία 476
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίσουν υπό ποίες περιστάσεις, εφόσον η 
πτώση της τιμής ανέρχεται τουλάχιστον στο 10%, θέλουν να εξετάσουν μέτρα περιορισμού των 
συναλλαγών.

Τροπολογία 477
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η πτώση της αξίας εξετάζεται από την 
ευρωπαϊκή εποπτική αρχή (Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών/ 
ΕΑΚΑΑ) λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη 
μεταβολή.

Or. en

Τροπολογία 478
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η πτώση της αξίας εξετάζεται από την 
ευρωπαϊκή εποπτική αρχή (Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών/ 
ΕΑΚΑΑ) λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη 
μεταβολή.
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Or. en

Τροπολογία 479
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η πτώση της αξίας ανέρχεται σε ένα 
ποσό που καθορίζεται από την αρμόδια 
αρχή σε ατομική βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους το κρίνει σκόπιμο, πρέπει να ενθαρρύνεται να ασκεί 
τους δικούς της ελέγχους επί των μεταβολών, με στόχο αναστολή της εκτέλεσης σε περίπτωση 
που μια μετοχή μεταβάλλεται κατά τρόπο δραματικό. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θα 
πρέπει να απαγορεύεται η ανοικτή πώληση μόνο και μόνον επειδή η τιμή μιας μετοχής έπεσε 
πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, καθώς ορισμένες μετοχές είναι πολύ πιο ευμετάβλητες 
από άλλες και μπορούν να συμβούν έντονες πτώσεις για μια σειρά από εύλογους λόγους.

Τροπολογία 480
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους το κρίνει σκόπιμο, πρέπει να ενθαρρύνεται να ασκεί 
τους δικούς της ελέγχους επί των μεταβολών, με στόχο αναστολή της εκτέλεσης σε περίπτωση 
που μια μετοχή μεταβάλλεται κατά τρόπο δραματικό. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θα 
πρέπει να απαγορεύεται η ανοικτή πώληση μόνο και μόνον επειδή η τιμή μιας μετοχής έπεσε 
πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, καθώς ορισμένες μετοχές είναι πολύ πιο ευμετάβλητες 
από άλλες και μπορούν να συμβούν έντονες πτώσεις για μια σειρά από εύλογους λόγους.

Τροπολογία 481
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τα ρυθμιστικά πρότυπα που ορίζονται 
στο πρώτο εδάφιο εγκρίνονται σύμφωνα 
με τα άρθρα [7 έως 7δ] του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. ... / … [κανονισμός ΕΑΚΑΑ].
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει σχέδια για τα εν 
λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στην 
Επιτροπή το αργότερο έως τις [31 
Δεκεμβρίου 2011].

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίσουν υπό ποίες περιστάσεις, εφόσον η 
πτώση της τιμής ανέρχεται τουλάχιστον στο 10%, θέλουν να εξετάσουν μέτρα περιορισμού των 
συναλλαγών.
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Τροπολογία 482
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τα ρυθμιστικά πρότυπα που ορίζονται 
στο πρώτο εδάφιο εγκρίνονται σύμφωνα 
με τα άρθρα [7 έως 7δ] του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. ... / … [κανονισμός ΕΑΚΑΑ].
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει σχέδια για τα εν 
λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στην 
Επιτροπή το αργότερο έως τις [31 
Δεκεμβρίου 2011].

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους το κρίνει σκόπιμο, πρέπει να ενθαρρύνεται να ασκεί 
τους δικούς της ελέγχους επί των μεταβολών, με στόχο αναστολή της εκτέλεσης σε περίπτωση 
που μια μετοχή μεταβάλλεται κατά τρόπο δραματικό. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θα 
πρέπει να απαγορεύεται η ανοικτή πώληση μόνο και μόνον επειδή η τιμή μιας μετοχής έπεσε 
πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, καθώς ορισμένες μετοχές είναι πολύ πιο ευμετάβλητες 
από άλλες και μπορούν να συμβούν έντονες πτώσεις για μια σειρά από εύλογους λόγους.

Τροπολογία 483
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εκχωρούνται εξουσίες στην Επιτροπή 
για την έγκριση ρυθμιστικών τεχνικών 

διαγράφεται
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προτύπων για τον προσδιορισμό της 
μεθόδου υπολογισμού της πτώσης κατά 
10% για τις μετοχές και της πτώσης της 
αξίας που καθορίζεται από την Επιτροπή, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους το κρίνει σκόπιμο, πρέπει να ενθαρρύνεται να ασκεί 
τους δικούς της ελέγχους επί των μεταβολών, με στόχο αναστολή της εκτέλεσης σε περίπτωση 
που μια μετοχή μεταβάλλεται κατά τρόπο δραματικό. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θα 
πρέπει να απαγορεύεται η ανοικτή πώληση μόνο και μόνον επειδή η τιμή μιας μετοχής έπεσε 
πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, καθώς ορισμένες μετοχές είναι πολύ πιο ευμετάβλητες 
από άλλες και μπορούν να συμβούν έντονες πτώσεις για μια σειρά από εύλογους λόγους.

Τροπολογία 484
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους το κρίνει σκόπιμο, πρέπει να ενθαρρύνεται να ασκεί 
τους δικούς της ελέγχους επί των μεταβολών, με στόχο αναστολή της εκτέλεσης σε περίπτωση 
που μια μετοχή μεταβάλλεται κατά τρόπο δραματικό. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θα 
πρέπει να απαγορεύεται η ανοικτή πώληση μόνο και μόνον επειδή η τιμή μιας μετοχής έπεσε 
πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, καθώς ορισμένες μετοχές είναι πολύ πιο ευμετάβλητες 
από άλλες και μπορούν να συμβούν έντονες πτώσεις για μια σειρά από εύλογους λόγους.
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Τροπολογία 485
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ένα μέτρο μπορεί να ανανεωθεί για 
επιπλέον περιόδους οι οποίες δεν 
υπερβαίνουν τους τρεις μήνες εάν οι λόγοι 
λήψης του μέτρου εξακολουθούν να 
ισχύουν. Εάν ένα μέτρο δεν ανανεωθεί 
μετά την εν λόγω περίοδο τριών μηνών, 
λήγει αυτόματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 20 θα πρέπει να διευκρινίζει ότι ένα μέτρο θα λήγει, εκτός εάν ανανεωθεί βάσει της 
παρούσας διάταξης, και ότι μπορεί να ανανεωθεί μόνον εάν εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι 
λήψης του μέτρου.

Τροπολογία 486
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οποιοδήποτε παρόμοιο μέτρο μπορεί να 
ανανεωθεί για περαιτέρω περίοδο που δεν 
θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες κάθε φορά 
εάν οι λόγοι λήψης του μέτρου 
εξακολουθούν να ισχύουν. Εάν ένα μέτρο 
δεν ανανεωθεί μετά την εν λόγω περίοδο 
τριών μηνών, λήγει αυτόματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 20 θα πρέπει να διευκρινίζει ότι ένα μέτρο θα λήγει, εκτός εάν ανανεωθεί βάσει της 
παρούσας διάταξης, και ότι μπορεί να ανανεωθεί μόνον εάν εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι 
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λήψης του μέτρου δυνάμει αυτών των κανονισμών.

Τροπολογία 487
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οποιοδήποτε παρόμοιο μέτρο μπορεί να 
ανανεωθεί επί προθεσμία που αναλογεί 
στη σοβαρότητα της διατάραξης των 
αγορών.

Or. de

Τροπολογία 488
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οποιοδήποτε παρόμοιο μέτρο μπορεί να 
ανανεωθεί για περαιτέρω περίοδο όπως 
ενδείκνυται ανάλογα με τη σοβαρότητα 
της διατάραξης των αγορών.

Or. en

Τροπολογία 489
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αφού λάβει κοινοποίηση από αρμόδια 
αρχή να απαγορευθεί ή να περιοριστεί η 
συμμετοχή φυσικών ή νομικών 
προσώπων σε ανοικτή πώληση 
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χρηματοπιστωτικού μέσου στον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή διαφορετικά να 
περιοριστούν οι συναλλαγές σε αυτό το 
χρηματοπιστωτικό μέσο στον εν λόγω 
τόπο διαπραγμάτευσης, προκειμένου να 
αποτραπεί η άτακτη υποχώρηση της 
τιμής του χρηματοπιστωτικού μέσου 
δυνάμει του άρθρου 19, η ευρωπαϊκή 
εποπτική αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών/ ΕΑΚΑΑ) 
μπορεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι αναγκαία, προκειμένου να δοθεί ένας συντονιστικός ρόλος στην ΕΑΚΑΑ, 
όταν το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο υπόκειται σε διαπραγμάτευση σε περισσότερους 
τόπους διαπραγμάτευσης στην Ευρώπη, ο καθένας από τους οποίους εποπτεύεται από τη δική 
του αρμόδια εποπτική αρχή.

Τροπολογία 490
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Εάν η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) κρίνει ότι ένα 
μέτρο πρέπει να εφαρμοστεί σε επίπεδο 
Ένωσης, η απόφασή της είναι δεσμευτική 
για τις αρμόδιες αρχές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει μέτρα σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία 491
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 διαγράφεται
Εξουσίες παρέμβασης της ΕΑΚΑΑ

1. Σύμφωνα με το άρθρο [6α παράγραφος 
5] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ... / … 
[κανονισμός ΕΑΚΑΑ], η ΕΑΚΑΑ, εφόσον 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2, λαμβάνει ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
α) απαιτεί από τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που έχουν καθαρές αρνητικές 
θέσεις σε σχέση με συγκεκριμένο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων, να 
ενημερώνουν την αρμόδια αρχή ή να 
δημοσιοποιούν λεπτομέρειες για τη θέση 
αυτή·
β) απαγορεύει ή επιβάλλει προϋποθέσεις 
σχετικά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που συμμετέχουν σε μια ανοικτή πώληση 
ή συναλλαγή η οποία δημιουργεί, ή 
συνδέεται με, ένα χρηματοπιστωτικό 
μέσο και η επίπτωση ή μια από τις 
επιπτώσεις της συναλλαγής είναι η 
εκχώρηση χρηματοπιστωτικού 
πλεονεκτήματος για το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο στην περίπτωση μείωσης της 
τιμής ή της αξίας ενός άλλου 
χρηματοπιστωτικού μέσου·
γ) περιορίζει τη συμμετοχή φυσικών ή 
νομικών προσώπων σε συναλλαγές 
συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού 
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κινδύνου που σχετίζονται με την 
υποχρέωση ενός κράτους μέλους ή της 
Ένωσης ή περιορίζει την αξία των 
καθαρών θέσεων συναλλαγών συμβάσεων
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου που 
μπορεί να συνάψει ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο σχετικά με μια υποχρέωση ενός 
κράτους μέλους ή της Ένωσης·
δ) εμποδίζει φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που συμμετέχουν σε συναλλαγές που 
σχετίζονται με χρηματοπιστωτικά μέσα ή 
περιορίζει την αξία των συναλλαγών στο 
χρηματοπιστωτικό μέσο που μπορεί να 
συνάψει.
Ένα μέτρο μπορεί να εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις ή να υπόκειται σε εξαιρέσεις 
που καθορίζονται από τη σχετική 
αρμόδια αρχή. Εξαιρέσεις μπορούν 
ειδικότερα να καθορίζονται για να 
εφαρμόζονται σε δραστηριότητες ειδικής 
διαπραγμάτευσης και σε κύριες 
δραστηριότητές της αγοράς.
2. Η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει αποφάσεις μόνο 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, εφόσον 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
α) τα μέτρα που παρατίθενται στα σημεία 
(α) έως (δ) της παραγράφου 1 αφορούν 
μια απειλή για την εύρυθμη λειτουργία 
και ακεραιότητα των χρηματαγορών ή τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 
Ένωση και υπάρχουν διασυνοριακές 
επιπτώσεις·
β) η αρμόδια αρχή ή οι αρμόδιες αρχές 
δεν έχουν λάβει μέτρα για την 
αντιμετώπιση της απειλής ή τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί δεν αντιμετωπίζουν 
επαρκώς την απειλή.
3. Κατά τη λήψη των μέτρων που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, η ΕΑΚΑΑ 
λαμβάνει υπόψη της τον βαθμό στον 
οποίο το μέτρο:
α) θα αντιμετωπίσει σημαντικά την 
απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και 
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ακεραιότητα των χρηματαγορών ή τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 
Ένωση ή θα βελτιώσει σημαντικά την 
ικανότητα των αρμόδιων αρχών να 
παρακολουθούν την απειλή·
β) δεν θα δημιουργήσει τον κίνδυνο 
καταχρηστικής επιλογής του 
ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας·
γ) δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
ρευστότητας στις αγορές αυτές ή τη 
δημιουργία αβεβαιότητας για τους φορείς 
της αγοράς, που είναι δυσανάλογες σε 
σχέση με τα οφέλη του μέτρου.
Όταν μια αρμόδια αρχή ή αρμόδιες αρχές 
έχουν λάβει μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 
16, 17 ή 18, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να λάβει 
οποιοδήποτε από τα μέτρα που ορίζονται 
στην παράγραφο 1, χωρίς την έκδοση 
γνωμοδότησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 23.
4. Πριν αποφασίσει να επιβάλει ή να 
ανανεώσει οποιοδήποτε μέτρο ορίζεται 
στην παράγραφο 1, η ΕΑΚΑΑ διεξάγει 
διαβουλεύσεις, εφόσον ενδείκνυται, με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού 
Κινδύνου και άλλες σχετικές αρχές.
5. Πριν αποφασίσει να επιβάλει ή να 
ανανεώσει οποιοδήποτε μέτρο 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η ΕΑΚΑΑ 
κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές το μέτρο 
που προτείνει. Η κοινοποίηση αυτή 
περιλαμβάνει λεπτομέρειες των 
προτεινόμενων μέτρων, της κατηγορίας 
των χρηματοπιστωτικών μέσων και 
συναλλαγών στις οποίες θα 
εφαρμόζονται, τα αποδεικτικά στοιχεία 
που ενισχύουν αυτές τις αιτιολογήσεις και 
τον χρόνο κατά τον οποίο τα μέτρα 
πρόκειται να τεθούν σε ισχύ.
6. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται 
τουλάχιστον 24 ώρες πριν το μέτρο τεθεί 
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σε ισχύ ή ανανεωθεί. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να 
πραγματοποιήσει την κοινοποίηση σε 
λιγότερο από 24 ώρες πριν το μέτρο έχει 
προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ στις 
περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να 
σταλεί ειδοποίηση 24 ώρες πριν.
7. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον ιστότοπό 
της ανακοίνωση σχετικά με οποιαδήποτε 
απόφαση επιβολής ή ανανέωσης 
οποιουδήποτε μέτρου που ορίζεται στην 
παράγραφο 1. Η ειδοποίηση πρέπει 
τουλάχιστον να διευκρινίζει τα ακόλουθα 
στοιχεία:
α) τα μέτρα που επιβάλλονται, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων και 
της κατηγορίας των συναλλαγών για τις 
οποίες ισχύουν, καθώς και τη διάρκεια 
των μέτρων·
β) τους λόγους για τους οποίους η 
ΕΑΚΑΑ είναι της γνώμης ότι είναι 
αναγκαία η επιβολή των μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών 
στοιχείων που ενισχύουν τους λόγους 
αυτούς.
8. Ένα μέτρο τίθεται σε ισχύ κατά την 
δημοσίευση της ειδοποίησης, ή σε χρόνο 
που καθορίζεται στην ανακοίνωση, μετά 
τη δημοσίευσή του, και εφαρμόζεται μόνο 
σε σχέση με μια συναλλαγή που 
συνάφθηκε μετά την έναρξη ισχύος του 
μέτρου.
9. Η ΕΑΚΑΑ επανεξετάζει τα μέτρα που 
έλαβε, τα οποία αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, σε κατάλληλα χρονικά 
διαστήματα και τουλάχιστον κάθε τρεις 
μήνες. Εάν ένα μέτρο δεν ανανεωθεί μετά 
την εν λόγω περίοδο τριών μηνών, λήγει 
αυτόματα. Οι παράγραφοι 2 έως 8 
εφαρμόζονται στην ανανέωση των 
μέτρων.
10. Ένα μέτρο που εγκρίθηκε από την 
ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
υπερισχύει έναντι κάθε προηγούμενου 
μέτρου που λαμβάνεται από την αρμόδια 
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αρχή σύμφωνα με το τμήμα 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή υπερβαίνει τις εξουσίες που εκχωρούνται στην ΕΑΚΑΑ από το COM(2009)503. 
Ο ρόλος της ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να περιορίζεται στο συντονισμό βάσει του άρθρου 23. Δεν είναι 
σκόπιμο να μπορεί η ΕΑΚΑΑ να παρεμβαίνει άμεσα για να επιβάλλει υποχρεώσεις σε φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα. Τούτο θα παραχωρούσε στην ΕΑΚΑΑ σημαντική διακριτική ευχέρεια γενικής 
εφαρμογής σε έναν πολύ ευαίσθητο τομέα πολιτικής, κάτι που δεν επιτρέπει η Συνθήκη.

Τροπολογία 492
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) απαιτεί από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που έχουν καθαρές αρνητικές θέσεις που 
σχετίζονται με μία μετοχή που έχει 
εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε τόπο 
διαπραγμάτευσης να ενημερώνουν την 
αρμόδια αρχή ή να δημοσιοποιούν 
λεπτομέρειες για τη θέση αυτή πάνω από 
το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 7, 
παράγραφος 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να εκχωρηθούν ευρείες εξουσίες στην ΕΑΚΑΑ να απαιτεί δημοσιοποίηση ή να 
περιορίζει τη διαπραγμάτευση επί μη καθορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, εφόσον δεν 
υπάρχει απόδειξη ότι η ανοικτή πώληση τέτοιων μέσων έχει συμβάλει σε χρηματοπιστωτική 
αστάθεια. Η αίτηση για εκ των υστέρων δημοσιοποίηση, π.χ. σε χαμηλότερα όρια όταν κάτι 
τέτοιο δεν αναμενόταν κατά τη στιγμή της έναρξης μιας συναλλαγής, δημιουργεί αβεβαιότητα, 
αλλά έχει και τις αρνητικές επιπτώσεις που συνδέονται με τη δημοσιοποίηση, π.χ. συμπιέσεις 
όσον αφορά την ανοικτή πώληση κ.λπ.
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Τροπολογία 493
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 494
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) περιορίζει τη συμμετοχή φυσικών ή 
νομικών προσώπων σε συναλλαγές 
συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου που σχετίζονται με την 
υποχρέωση ενός κράτους μέλους, της 
Ένωσης ή ενός σχετικού από συστημική 
άποψη ιδρύματος που είναι 
εγκατεστημένο ή εδρεύει στην Ένωση ή 
περιορίζει την αξία των καθαρών θέσεων 
συναλλαγών συμβάσεων αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου που μπορεί να 
συνάψει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
σχετικά με μια υποχρέωση ενός κράτους 
μέλους, της Ένωσης ή ενός σχετικού από 
συστημική άποψη ιδρύματος που είναι 
εγκατεστημένο ή εδρεύει στην Ένωση.
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Τροπολογία 495
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο δ) της παραγράφου 1 φαίνεται να έχει ως στόχο να συμπεριλάβει τις συναλλαγές 
συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου, όμως ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνεται δεν 
μπορεί να γίνει αποδεκτός.

Τροπολογία 496
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το μέτρο μπορεί να ισχύει σε περιπτώσεις 
ή να υπόκειται σε εξαιρέσεις που 
καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές. 
Εξαιρέσεις μπορούν ειδικότερα να 
καθορίζονται για να εφαρμόζονται σε 
δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης 
και σε κύριες δραστηριότητές της αγοράς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θεωρείται ότι υπάρχει ανάγκη πρόβλεψης εξαιρέσεων για τους ειδικούς διαπραγματευτές και 
τους εξουσιοδοτημένους βασικούς διαπραγματευτές. Το τροποποιημένο κείμενο σημαίνει ότι οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα είναι εκείνες που θα καθορίζουν ποιος έχει τα προσόντα 
να αποτελεί ειδικό διαπραγματευτή στη χώρα τους.

Τροπολογία 497
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Πριν αποφασίσει να επιβάλει ή να 
ανανεώσει οποιοδήποτε μέτρο ορίζεται 
στην παράγραφο 1, η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ)
διεξάγει διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου και, 
εφόσον ενδείκνυται, με άλλα σχετικά 
όργανα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι μία απόφαση της ΕΑΚΑΑ για την εισαγωγή ενός μέτρου κατά ανοικτής πώλησης 
έχει αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, θα ήταν ίσως σκόπιμο να απαιτείται πάντα 
η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικών Κινδύνων (ΕΕΣΚ).

Τροπολογία 498
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25 διαγράφεται
Περαιτέρω καθορισμός των 

ανεπιθύμητων συμβάντων ή εξελίξεων
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Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 36 και με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, 
μέτρα που καθορίζουν τα κριτήρια και 
τους παράγοντες που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες 
αρχές και την ΕΑΚΑΑ για να καθορίζεται 
πότε προκύπτουν τα ανεπιθύμητα 
συμβάντα ή εξελίξεις που ορίζονται στα 
άρθρα 16, 17, 18 και 23 και οι απειλές 
που αναφέρονται στο άρθρο 24 
παράγραφος 2 εδάφιο (α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατόν ή και σκόπιμο να καθορίζονται εκ των προτέρων όλα τα κριτήρια και οι 
παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν μια αρμόδια αρχή στο συμπέρασμα ότι έχουν 
προκύψει ανεπιθύμητα συμβάντα ή εξελίξεις. Ίδιον μιας κατάστασης εκτάκτου ανάγκης είναι ότι 
μπορεί να προκύψει από απρόβλεπτες περιστάσεις, η δε θέσπιση της συγκεκριμένης διάταξης 
στη νομοθεσία επιπέδου 2 θα περιορίσει την ικανότητα των κρατών μελών να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.

Τροπολογία 499
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) μπορεί, κατόπιν αίτησης 
ενός ή περισσότερων αρμόδιων αρχών, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου ή της Επιτροπής ή με δική 
της πρωτοβουλία, να διεξάγει έρευνα 
σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα ή μια 
συγκεκριμένη πρακτική που αφορά τις 
ανοικτές πωλήσεις ή τη χρήση των 
συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου, ώστε να διαπιστωθεί εάν το 
ζήτημα ή η πρακτική συνιστά πιθανή 
απειλή για τη σταθερότητα του 
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χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 
Ένωση και να απευθύνει κατάλληλες 
συστάσεις στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες 
αρχές για την ανάληψη δράσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξουσία αυτή θα πρέπει να είναι συνεπής προς το άρθρο 22, παράγραφος 4, του κανονισμού 
ΕΑΚΑΑ:  "Κατόπιν αιτήσεως ενός ή περισσότερων αρμόδιων αρχών, του Συμβουλίου, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Επιτροπής, ή ιδία πρωτοβουλία, η Αρχή μπορεί να ερευνά ένα 
συγκεκριμένο είδος χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή ένα συγκεκριμένο είδος προϊόντων ή μια 
συγκεκριμένη μορφή συμπεριφοράς, προκειμένου να εκτιμά δυνητικούς κινδύνους κατά της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να απευθύνει κατάλληλες συστάσεις στις 
ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές για την ανάληψη δράσης".

Τροπολογία 500
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) δημοσιεύει μια έκθεση 
που περιλαμβάνει τα ευρήματά της και 
τυχόν συστάσεις σχετικά με το ζήτημα ή 
την πρακτική εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε η 
έρευνα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να λογοδοτεί η ΕΑΚΑΑ και η έκθεσή της να δημοσιεύεται έγκαιρα.

Τροπολογία 501
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύτερη προσέγγιση θα ήταν να καθοριστεί αρχικά ποιες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και 
στη συνέχεια ότι οι πληροφορίες αυτές καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Κρίνεται 
υπερβολικό να θεωρείται αυτομάτως κάθε πληροφορία ως εμπιστευτική, δεδομένου ότι 
ορισμένες πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ αρμοδίων αρχών μπορεί να είναι εντελώς 
ακίνδυνες.

Τροπολογία 502
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όλες οι πληροφορίες που 
ανταλλάσσονται μεταξύ αρμόδιων αρχών 
βάσει του παρόντος κανονισμού 
θεωρούνται εμπιστευτικές, εκτός εάν η 
αρμόδια αρχή δηλώσει κατά τη στιγμή της 
επικοινωνίας ότι οι εν λόγω πληροφορίες 

2. Όλες οι πληροφορίες που 
ανταλλάσσονται μεταξύ αρμόδιων αρχών 
βάσει του παρόντος κανονισμού και οι 
οποίες αφορούν επιχειρηματικές ή 
επιχειρησιακές συνθήκες και άλλες 
οικονομικές ή προσωπικές υποθέσεις
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μπορούν να γνωστοποιηθούν ή εάν η 
γνωστοποίηση είναι απαραίτητη στο 
πλαίσιο νομικών διαδικασιών.

θεωρούνται εμπιστευτικές για όχι 
περισσότερα από είκοσι χρόνια και 
αποτελούν αντικείμενο επαγγελματικού 
απορρήτου, εκτός εάν η αρμόδια αρχή 
δηλώσει κατά τη στιγμή της επικοινωνίας 
ότι οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να 
γνωστοποιηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύτερη προσέγγιση θα ήταν να καθοριστεί αρχικά ποιες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και 
στη συνέχεια ότι οι πληροφορίες αυτές καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Κρίνεται 
υπερβολικό να θεωρείται αυτομάτως κάθε πληροφορία ως εμπιστευτική, δεδομένου ότι 
ορισμένες πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ αρμοδίων αρχών μπορεί να είναι εντελώς 
ακίνδυνες.

Τροπολογία 503
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ) για οποιοδήποτε αίτημα, όπως 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές γιατί χρειάζεται η ΕΑΚΑΑ για να ασκήσει τον συντονισμό μιας έρευνας ή ενός 
ελέγχου με διασυνοριακές επιπτώσεις. Η συνεργασία μεταξύ ρυθμιστικών αρχών λειτουργεί ήδη 
καλά στον συγκεκριμένο τομέα. Ο μόνος ρόλος που θα μπορούσε να κληθεί να διαδραματίσει η 
ΕΑΚΑΑ είναι στην περίπτωση που μια ρυθμιστική αρχή δεν συνεργάζεται, κατά παράβαση του 
παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 504
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητο να συντονίζει η ΕΑΚΑΑ τις έρευνες, αν οι αρμόδιες αρχές μπορούν να το 
κάνουν οι ίδιες.

Τροπολογία 505
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μια βελτίωση του κειμένου, το οποίο, στην παρούσα μορφή του, θέτει μια νομική 
υποχρέωση στις αρμόδιες αρχές να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας χωρίς βεβαιότητα για το 
τι θα συμβεί εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει επιπλέον να διευκρινισθεί ότι οι συμφωνίες 
συνεργασίας μπορεί να μην καταλήξουν σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη – για 
παράδειγμα, τη λήψη αμοιβαίων μέτρων – καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έλθει σε αντίθεση 
με τα Συντάγματα των κρατών μελών ή με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 506
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μια βελτίωση του κειμένου, το οποίο, στην παρούσα μορφή του, θέτει μια νομική 
υποχρέωση στις αρμόδιες αρχές να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας χωρίς βεβαιότητα για το 
τι θα συμβεί εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει επιπλέον να διευκρινισθεί ότι οι συμφωνίες 
συνεργασίας μπορεί να μην καταλήξουν σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη – για 
παράδειγμα, τη λήψη αμοιβαίων μέτρων – καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έλθει σε αντίθεση 
με τα Συντάγματα των κρατών μελών ή με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 507
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές συνάπτουν 
συμφωνίες συνεργασίας για την 
ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες 
αρχές τρίτων χωρών μόνο αν οι 
πληροφορίες που γνωστοποιούνται 
υπόκεινται σε εγγυήσεις επαγγελματικού 
απορρήτου ισοδύναμες τουλάχιστον με 
αυτές που ορίζονται στο άρθρο 29. Η εν 
λόγω ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να 
αποσκοπεί στην εκτέλεση των καθηκόντων 
των συγκεκριμένων αρμόδιων αρχών.

3. Οι αρμόδιες αρχές δεν προβαίνουν με 
τρίτες χώρες σε ρυθμίσεις συνεργασίας οι 
οποίες συνεπάγονται για τα κράτη μέλη 
υποχρεώσεις άλλες από εκείνες που έχουν 
σχέση με την παροχή πληροφοριών. Οι 
ρυθμίσεις συνεργασίας για την ανταλλαγή 
πληροφοριών μπορούν να 
πραγματοποιούνται μόνο αν οι 
πληροφορίες που γνωστοποιούνται 
υπόκεινται σε εγγυήσεις επαγγελματικού 
απορρήτου ισοδύναμες τουλάχιστον με 
αυτές που ορίζονται στο άρθρο 29. Η εν 
λόγω ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να 
αποσκοπεί στην εκτέλεση των καθηκόντων 
των συγκεκριμένων αρμόδιων αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μια βελτίωση του κειμένου, το οποίο, στην παρούσα μορφή του, θέτει μια νομική 
υποχρέωση στις αρμόδιες αρχές να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας χωρίς βεβαιότητα για το 
τι θα συμβεί εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει επιπλέον να διευκρινισθεί ότι οι συμφωνίες 
συνεργασίας μπορεί να μην καταλήξουν σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη – για 
παράδειγμα, τη λήψη αμοιβαίων μέτρων – καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έλθει σε αντίθεση 
με τα Συντάγματα των κρατών μελών ή με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 508
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
μπορεί να διαβιβάσει σε μια τρίτη χώρα τα 
στοιχεία και την ανάλυση των στοιχείων 
όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 25 ή 26 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ και μόνο κατά περίπτωση. Η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους πρέπει 

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

να πεισθεί ότι η διαβίβαση είναι αναγκαία 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού. Η διαβίβαση στοιχείων 
γίνεται μόνον εάν η τρίτη χώρα εγγυηθεί 
ότι τα δεδομένα δεν θα διαβιβασθούν σε 
άλλη τρίτη χώρα χωρίς τη ρητή γραπτή 
άδεια των αρμόδιων αρχών του κράτους 
μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η συγκεκριμένη βελτίωση, διότι δεν είναι λογικό να θέτει ο ίδιος ο κανονισμός 
υποχρεώσεις επί της τρίτης χώρας.

Τροπολογία 509
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
γνωστοποιεί τις πληροφορίες που είναι 
εμπιστευτικές σύμφωνα με το άρθρο 29 
και τις οποίες λαμβάνει από μια αρμόδια 
αρχή άλλου κράτους μέλους σε μια 
αρμόδια αρχή τρίτης χώρας μόνο εάν η 
αρμόδια αρχή του σχετικού κράτους 
μέλους διαθέτει ρητή συμφωνία της 
αρμόδιας αρχής που έχει διαβιβάσει τις 
πληροφορίες και, κατά περίπτωση, αν οι 
πληροφορίες γνωστοποιούνται 
αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς 
για τους οποίους η εν λόγω αρμόδια αρχή 
έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια καλύτερη προσέγγιση είναι πρώτα να διευκρινισθεί ποιες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές 
(βλ. πρόταση που αφορά το άρθρο 29) και στη συνέχεια ότι οι πληροφορίες καλύπτονται από τα 
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επαγγελματικό απόρρητο.

Τροπολογία 510
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που 
εγκρίνει η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την ενίσχυση των 
καθεστώτων κυρώσεων στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν κανόνες για την επιβολή 
διοικητικών μέτρων, κυρώσεων και 
χρηματικών ποινών σε περιπτώσεις 
παραβίασης των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα, για να διασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Τα μέτρα, οι κυρώσεις 
και οι ποινές που προβλέπονται πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. en

Τροπολογία 511
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις 
θεμελιώδεις αρχές της εθνικής τους 
νομοθεσίας, θεσπίζουν κανόνες για την 
επιβολή διοικητικών μέτρων, κυρώσεων 
και χρηματικών ποινών σε περιπτώσεις 
παραβίασης των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα 
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και οι ποινές που προβλέπονται πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

απαραίτητα μέτρα, για να διασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Τα μέτρα, οι κυρώσεις 
και οι ποινές που προβλέπονται πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ανάγκη διασάφησης του παρόντος άρθρου, προκειμένου να αποφευχθεί μια ερμηνεία 
που θα μπορούσε να παραβιάζει τις βασικές αρχές των Συνταγμάτων των κρατών μελών.

Τροπολογία 512
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 513
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Έως την 30ή Ιουνίου 2013, η Επιτροπή, 
κατόπιν συζητήσεων με τις αρμόδιες αρχές 
και την ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ), υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες δημοσιοποίησης του άρθρου 7 θα μπορούσαν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο επί της 
δραστηριότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών, γι' αυτό και θα πρέπει να επανεξετασθούν 
οπωσδήποτε με την πρώτη ευκαιρία, ώστε να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους.

Τροπολογία 514
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες δημοσιοποίησης του άρθρου 7 θα μπορούσαν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο επί της 
δραστηριότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών, γι' αυτό και θα πρέπει να επανεξετασθούν 
οπωσδήποτε με την πρώτη ευκαιρία, ώστε να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους.

Τροπολογία 515
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) την καταλληλότητα της απαίτησης 
δημοσιοποίησης και της απαίτησης 
γνωστοποίησης και των ορίων 
γνωστοποίησης δυνάμει του άρθρου 7, 
λαμβάνοντας ειδικώς υπόψη τον 
αντίκτυπό τους στη ρευστότητα και τη 
διακύμανση των χρηματοπιστωτικών 
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αγορών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες δημοσιοποίησης του άρθρου 7 θα μπορούσαν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο επί της 
δραστηριότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών, γι' αυτό και θα πρέπει να επανεξετασθούν 
οπωσδήποτε με την πρώτη ευκαιρία, ώστε να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους.

Τροπολογία 516
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη 
γνώμη της ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ), θεσπίζει 
εναρμονισμένους κανόνες για τα 
διοικητικά μέτρα, τις χρηματικές και μη 
χρηματικές ποινές που ισχύουν για τις 
παραβιάσεις των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en


