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Τροπολογία 1211
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 68 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 34, μέτρα που καθορίζουν τι 
συνιστά μια εύλογη εμπορική βάση για την 
αναφορά πληροφοριών, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1.

5. Η Επιτροπή θα εγκρίνει, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 94, μέτρα που καθορίζουν τι 
συνιστά μια εύλογη εμπορική βάση για την 
αναφορά πληροφοριών, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 1212
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 68 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 34, μέτρα που καθορίζουν τι 
συνιστά μια εύλογη εμπορική βάση για την 
αναφορά πληροφοριών, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1.

5. Η Επιτροπή θα εγκρίνει, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 94, μέτρα που καθορίζουν τι 
συνιστά μια εύλογη εμπορική βάση για την 
αναφορά πληροφοριών, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται η ανάληψη δράσης από την Επιτροπή, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου.

Τροπολογία 1213
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Προκειμένου να εκτελέσει 
αποτελεσματικά τα καθήκοντά της 
σχετικά με τις αγορές βασικών 
εμπορευμάτων και να συντονίσει τις 
δραστηριότητες εποπτείας μεταξύ των 
εθνικών αρχών που έχουν οριστεί ως 
αρμόδιες για τις εν λόγω αγορές, η 
ΕΑΚΑΑ θα δημιουργήσει ένα ειδικό 
τμήμα για τα εμπορεύματα.

Or. en

Τροπολογία 1214
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Στην περίπτωση των δικαιωμάτων 
εκπομπών, το κράτος μέλος απαιτεί από 
τις αρμόδιες αρχές να συνεργαστούν και 
να ανταλλάξουν πληροφορίες με τους 
αρμόδιους φορείς όπως προβλέπεται στην 
οδηγία 2003/54/ΕΚ για τους σκοπούς της 
εν λόγω οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 1215
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ζητούν πληροφορίες από οιοδήποτε 
πρόσωπο και, εάν απαιτείται, να καλούν 
και να θέτουν ερωτήματα σε κάποιο 
πρόσωπο προκειμένου να αποκτήσουν 
πληροφορίες,

β) απαιτούν την παροχή πληροφοριών
από οιοδήποτε πρόσωπο και, εάν 
απαιτείται, να καλούν και να θέτουν 
ερωτήματα σε κάποιο πρόσωπο 
προκειμένου να αποκτήσουν πληροφορίες,

Or. en

Τροπολογία 1216
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) διεξαγωγή δραστηριοτήτων 
ψευδοπελάτη·

Or. en

Αιτιολόγηση

κατόπιν προτάσεως του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC)

Τροπολογία 1217
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να απαιτούν κάθε υπάρχουσα 
καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή 
ανταλλαγής δεδομένων που κατέχουν οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων στις περιπτώσεις 
που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα εν 
λόγω σχετιζόμενα με το αντικείμενο της 

δ) να απαιτούν κάθε υπάρχουσα 
καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή 
ανταλλαγής δεδομένων που κατέχουν οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων·
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επιθεώρησης αρχεία μπορεί να 
σχετίζονται με την απόδειξη παραβίασης 
από την πλευρά της επιχείρησης 
επενδύσεων των υποχρεώσεων τις οποίες 
υπέχει βάσει της παρούσας οδηγίας· τα εν 
λόγω αρχεία δεν αφορούν ωστόσο το 
περιεχόμενο των ανακοινώσεων τις 
οποίες αφορούν,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμοδιότητα βάσει της οποίας απαιτείται κάθε υπάρχουσα καταγραφή τηλεφωνικής 
συνδιάλεξης ή ανταλλαγής δεδομένων που κατέχουν οι επιχειρήσεις επενδύσεων είναι ζωτικής 
σημασίας για τις αρμόδιες αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με την 
οδηγία MiFID.

Τροπολογία 1218
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να απαιτούν κάθε υπάρχουσα 
καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή 
ανταλλαγής δεδομένων που κατέχουν οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων στις περιπτώσεις 
που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα εν 
λόγω σχετιζόμενα με το αντικείμενο της 
επιθεώρησης αρχεία μπορεί να 
σχετίζονται με την απόδειξη παραβίασης 
από την πλευρά της επιχείρησης 
επενδύσεων των υποχρεώσεων τις οποίες 
υπέχει βάσει της παρούσας οδηγίας· τα εν 
λόγω αρχεία δεν αφορούν ωστόσο το 
περιεχόμενο των ανακοινώσεων τις οποίες 
αφορούν,

δ) να απαιτούν κάθε υπάρχουσα 
καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή 
ανταλλαγής δεδομένων που κατέχουν οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων 
συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου
των ανακοινώσεων τις οποίες αφορούν,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις κατάχρησης της αγοράς, το περιεχόμενο της καταγεγραμμένης 
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τηλεφωνικής συνδιάλεξης ήταν καθοριστικής σημασίας για την έκδοση καταδικαστικής 
απόφασης. Το γεγονός και μόνο ότι πραγματοποιήθηκε η τηλεφωνική συνδιάλεξη δεν είναι 
επαρκές δεδομένου ότι η καταχρηστική συμπεριφορά μπορεί να καταστεί αυταπόδεικτη μόνο 
βάσει του περιεχομένου.

Τροπολογία 1219
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να απαιτούν κάθε υπάρχουσα 
καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή 
ανταλλαγής δεδομένων που κατέχουν οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων στις περιπτώσεις 
που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα εν 
λόγω σχετιζόμενα με το αντικείμενο της 
επιθεώρησης αρχεία μπορεί να 
σχετίζονται με την απόδειξη παραβίασης 
από την πλευρά της επιχείρησης 
επενδύσεων των υποχρεώσεων τις οποίες 
υπέχει βάσει της παρούσας οδηγίας· τα εν 
λόγω αρχεία δεν αφορούν ωστόσο το 
περιεχόμενο των ανακοινώσεων τις 
οποίες αφορούν,

δ) να απαιτούν κάθε υπάρχουσα 
καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή 
ανταλλαγής δεδομένων που κατέχουν οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η απαίτηση καταγραφής αποσκοπεί στην προστασία των επενδυτών 
και έχει ως στόχο να διασφαλίσει την αποτελεσματική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων 
κατά τον ίδιο τρόπο με τη γενική απαίτηση τήρησης αρχείων.

Τροπολογία 1220
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να απαιτούν κάθε υπάρχουσα δ) να απαιτούν κάθε υπάρχουσα 
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καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή 
ανταλλαγής δεδομένων που κατέχουν οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων στις περιπτώσεις 
που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα εν 
λόγω σχετιζόμενα με το αντικείμενο της 
επιθεώρησης αρχεία μπορεί να σχετίζονται 
με την απόδειξη παραβίασης από την 
πλευρά της επιχείρησης επενδύσεων των 
υποχρεώσεων τις οποίες υπέχει βάσει της 
παρούσας οδηγίας· τα εν λόγω αρχεία δεν 
αφορούν ωστόσο το περιεχόμενο των 
ανακοινώσεων τις οποίες αφορούν,

καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή 
ανταλλαγής δεδομένων ή τα αντίστοιχα 
αρχεία που προβλέπονται στο άρθρο 16 
παράγραφος 7 που κατέχουν οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων στις περιπτώσεις 
που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα εν 
λόγω σχετιζόμενα με το αντικείμενο της 
επιθεώρησης αρχεία μπορεί να σχετίζονται 
με την απόδειξη παραβίασης από την 
πλευρά της επιχείρησης επενδύσεων των 
υποχρεώσεων τις οποίες υπέχει βάσει της 
παρούσας οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 1221
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) να απαιτήσουν τη δέσμευση και/ή την 
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμοδιότητα βάσει της οποίας απαιτείται η δέσμευση και/ή κατάσχεση περιουσιακών 
στοιχείων έχει ευρεία εφαρμογή και πρέπει να συνεχίσει να προβλέπεται στο συγκεκριμένο
άρθρο. Κρίνεται σκόπιμο οι αρμόδιες αρχές να ασκούν την εν λόγω αρμοδιότητα δυνάμει της 
παραγράφου 1.

Τροπολογία 1222
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) να ζητούν πληροφορίες 
συμπεριλαμβανομένης και κάθε σχετικής 
τεκμηρίωσης από οιονδήποτε σχετικά με 
το μέγεθος και τον σκοπό θέσης ή 
ανοίγματος που δημιουργήθηκε μέσω 
παράγωγου, και για κάθε στοιχείο του 
ενεργητικού ή του παθητικού στην 
υποκείμενη αγορά.

θ) να ζητούν πληροφορίες 
συμπεριλαμβανομένης και κάθε σχετικής 
τεκμηρίωσης από οιονδήποτε σχετικά με 
το μέγεθος και τον σκοπό θέσης ή 
ανοίγματος που δημιουργήθηκε μέσω 
παράγωγου επί εμπορευμάτων, και για 
κάθε στοιχείο του ενεργητικού ή του 
παθητικού στην υποκείμενη αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο σημείο i) πρέπει να εκχωρούνται όσον αφορά τις θέσεις 
σε συμβάσεις παραγώγων επί εμπορευμάτων, βλ. αιτιολογική σκέψη 84 («θέσεις σε συμβάσεις 
παραγώγων επί εμπορευμάτων») σε σύγκριση με την αιτιολογική σκέψη 85 και το άρθρο 72 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ).

Τροπολογία 1223
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) να ζητούν πληροφορίες
συμπεριλαμβανομένης και κάθε σχετικής 
τεκμηρίωσης από οιονδήποτε σχετικά με 
το μέγεθος και τον σκοπό θέσης ή 
ανοίγματος που δημιουργήθηκε μέσω 
παράγωγου, και για κάθε στοιχείο του 
ενεργητικού ή του παθητικού στην 
υποκείμενη αγορά.

θ) να απαιτούν την παροχή πληροφοριών
συμπεριλαμβανομένης και κάθε σχετικής 
τεκμηρίωσης από οιονδήποτε σχετικά με 
το μέγεθος και τον σκοπό θέσης ή 
ανοίγματος που δημιουργήθηκε μέσω 
παράγωγου επί εμπορευμάτων, και για 
κάθε στοιχείο του ενεργητικού ή του 
παθητικού στην υποκείμενη αγορά.

Or. en

Τροπολογία 1224
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις αρμόδιες αρχές παρέχεται η 
δυνατότητα να λάβουν όλα τα διορθωτικά 
μέτρα εποπτείας που είναι αναγκαία για 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 
Εντός των ορίων που θέτουν τα εθνικά 
τους νομικά πλαίσια, οι αρμόδιες αρχές 
χρησιμοποιούν τα μέτρα αυτά για να:

Στις αρμόδιες αρχές παρέχεται η 
δυνατότητα να λάβουν όλα τα διορθωτικά 
μέτρα εποπτείας που είναι αναγκαία για 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα 
μέτρα αυτά χρησιμοποιούνται σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και 
περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τα 
δικαιώματα να:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 72 έχει μόνο μία παράγραφο. Η δεύτερη πρόταση του άρθρου και τα στοιχεία α) έως 
η) δεν ισχύουν όταν ερμηνεύονται συνδυαστικά («…χρησιμοποιούν τα μέτρα αυτά....απαιτήσουν 
τη διακοπή...»). Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η ανασύνταξη των εν λόγω σημείων.

Τροπολογία 1225
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ζητήσουν τη δέσμευση ή/και την 
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμοδιότητα βάσει της οποίας απαιτείται η δέσμευση και/ή κατάσχεση περιουσιακών 
στοιχείων έχει ευρεία εφαρμογή και πρέπει να παραμείνει στο άρθρο 71.

Τροπολογία 1226
Markus Ferber
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ζητήσουν τη δέσμευση ή/και την 
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων,

β) απαιτήσουν τη δέσμευση ή/και την 
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων,

Or. en

Τροπολογία 1227
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) περιορίσουν την ικανότητα οιοδήποτε 
προσώπου ή κατηγορίας προσώπων να 
εισέρχονται σε παράγωγο επί 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
θέσπισης ορίων που δεν εισάγουν 
διακρίσεις ως προς τις θέσεις ή τον 
αριθμό των εν λόγω συμβάσεων 
παραγώγων που κάθε δεδομένη 
κατηγορία προσώπων μπορεί να συνάψει 
για καθορισμένη χρονική περίοδο, όταν 
απαιτείται η διασφάλιση της ακεραιότητας 
και της εύρυθμης λειτουργίας των 
επηρεαζόμενων αγορών,

ζ) διαχειριστούν την ικανότητα οιουδήποτε
προσώπου ή κατηγορίας προσώπων να 
εισέρχονται σε παράγωγο επί 
εμπορευμάτων όταν απαιτείται, και 
ανάλογα με την περίπτωση, η διασφάλιση 
της ακεραιότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των επηρεαζόμενων αγορών,

Or. en

Τροπολογία 1228
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) περιορίσουν την ικανότητα οιοδήποτε ζ) περιορίσουν την ικανότητα οιουδήποτε
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προσώπου ή κατηγορίας προσώπων να
εισέρχονται σε παράγωγο επί 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
θέσπισης ορίων που δεν εισάγουν 
διακρίσεις ως προς τις θέσεις ή τον αριθμό 
των εν λόγω συμβάσεων παραγώγων που 
κάθε δεδομένη κατηγορία προσώπων 
μπορεί να συνάψει για καθορισμένη 
χρονική περίοδο, όταν απαιτείται η 
διασφάλιση της ακεραιότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των επηρεαζόμενων 
αγορών,

προσώπου ή κατηγορίας προσώπων να
εισέρχονται σε παράγωγο επί 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
θέσπισης ορίων που δεν εισάγουν 
διακρίσεις ως προς τις θέσεις, όταν 
απαιτείται η διασφάλιση της ακεραιότητας 
και της εύρυθμης λειτουργίας των 
επηρεαζόμενων αγορών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ανώτατο όριο δεν πρέπει να αφορά τον αριθμό των συμβάσεων που μπορεί να συνάψει ένα 
πρόσωπο. Εάν πρέπει να εφαρμόζεται κάποιο ανώτατο όριο για τα παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, αυτό πρέπει να αφορά τις ανοικτές θέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 59 και 
στο άρθρο 72 παράγραφος 1 στοιχείο ζ).

Τροπολογία 1229
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε 
περίπτωση παράβασης υποχρεώσεων τις 
οποίες υπέχουν οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
και οι διαχειριστές αγοράς είναι δυνατόν 
να επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις και 
μέτρα στα μέλη του διοικητικού οργάνου 
της επιχείρησης επενδύσεων και του 
διαχειριστή αγοράς και οιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο 
ευθύνεται για την παράβαση βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε 
περίπτωση παράβασης υποχρεώσεων τις 
οποίες υπέχουν οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
και οι διαχειριστές αγοράς είναι δυνατόν 
να επιβληθούν, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
εθνικό δίκαιο, διοικητικές κυρώσεις και 
μέτρα στα μέλη του διοικητικού οργάνου 
της επιχείρησης επενδύσεων και του 
διαχειριστή αγοράς και οιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο 
ευθύνεται για την παράβαση βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στον παρόν άρθρο γίνεται αναφορά σε επιχειρήσεις επενδύσεων και διαχειριστές αγοράς. 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3, τα άρθρα 69 έως 80 αφορούν επίσης για τα πιστωτικά 
ιδρύματα. Για διευκρινιστικούς λόγους, ίσως κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν και τα 
πιστωτικά ιδρύματα στο άρθρο 73.

Τροπολογία 1230
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε 
περίπτωση παράβασης υποχρεώσεων τις 
οποίες υπέχουν οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
και οι διαχειριστές αγοράς είναι δυνατόν 
να επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις και 
μέτρα στα μέλη του διοικητικού οργάνου 
της επιχείρησης επενδύσεων και του 
διαχειριστή αγοράς και οιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο 
ευθύνεται για την παράβαση βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε 
περίπτωση παράβασης υποχρεώσεων τις 
οποίες υπέχουν οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
και οι διαχειριστές αγοράς είναι δυνατόν 
να επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις και 
μέτρα στα μέλη του διοικητικού οργάνου 
της επιχείρησης επενδύσεων και του 
διαχειριστή αγοράς και οιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο 
ευθύνεται για την παράβαση βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας. Οι εν λόγω κυρώσεις 
και μέτρα δεν εφαρμόζονται σε 
εργαζομένους που έχουν ενθαρρυνθεί ή 
υποστεί πιέσεις ώστε να ενεργήσουν με 
συγκεκριμένο τρόπο βάσει εσωτερικών 
κανόνων, οδηγιών ή πρακτικών της 
σχετικής εταιρείας ή του διαχειριστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εργαζόμενος δεν φέρει ατομικά την ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης εφόσον έχει ενεργήσει
σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες, τις οδηγίες ή τις πρακτικές της εταιρείας ή του 
διαχειριστή.

Τροπολογία 1231
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι αρμόδιες 
αρχές δημοσιεύουν χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση οποιαδήποτε κύρωση ή 
μέτρο επιβάλλεται λόγω παράβασης των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…./… (MiFIR) ή των εθνικών διατάξεων 
που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών που αφορούν το είδος και τη 
φύση της παράβασης και την ταυτότητα 
των υπεύθυνων προσώπων, εκτός αν αυτή 
η δημοσιοποίηση θα έθετε σε σοβαρό 
κίνδυνο τη σταθερότητα των 
χρηματοοικονομικών αγορών. Εάν η 
δημοσίευση θα προξενούσε δυσανάλογη 
ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη, οι αρμόδιες 
αρχές δημοσιεύουν τις κυρώσεις ανώνυμα.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι αρμόδιες 
αρχές μπορούν να δημοσιεύουν χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση οποιαδήποτε 
κύρωση ή μέτρο επιβάλλεται λόγω 
παράβασης των διατάξεων του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …./… (MiFIR) ή των εθνικών 
διατάξεων που έχουν θεσπιστεί κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που 
αφορούν το είδος και τη φύση της 
παράβασης και την ταυτότητα των 
υπεύθυνων προσώπων, εκτός αν αυτή η 
δημοσιοποίηση θα έθετε σε σοβαρό 
κίνδυνο τη σταθερότητα των 
χρηματοοικονομικών αγορών. Εάν η 
δημοσίευση θα προξενούσε δυσανάλογη 
ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη, οι αρμόδιες 
αρχές δημοσιεύουν τις κυρώσεις ανώνυμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εγείρονται αμφιβολίες σχετικά με το αν η απαίτηση για αυτόματη δημοσίευση οιασδήποτε 
κύρωσης συνάδει με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (βλ. γνωμοδότηση 
του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 10ης Φεβρουαρίου 2012).

Τροπολογία 1232
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι αρμόδιες 
αρχές δημοσιεύουν χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση οποιαδήποτε κύρωση ή 
μέτρο επιβάλλεται λόγω παράβασης των 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι αρμόδιες 
αρχές δημοσιεύουν χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση οποιαδήποτε κύρωση ή 
μέτρο επιβάλλεται λόγω παράβασης των 
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διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…./… (MiFIR) ή των εθνικών διατάξεων 
που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών που αφορούν το είδος και τη 
φύση της παράβασης και την ταυτότητα 
των υπεύθυνων προσώπων, εκτός αν αυτή 
η δημοσιοποίηση θα έθετε σε σοβαρό 
κίνδυνο τη σταθερότητα των 
χρηματοοικονομικών αγορών. Εάν η 
δημοσίευση θα προξενούσε δυσανάλογη 
ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη, οι αρμόδιες 
αρχές δημοσιεύουν τις κυρώσεις ανώνυμα.

διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…./… (MiFIR) ή των εθνικών διατάξεων 
που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών που αφορούν το είδος και τη 
φύση της παράβασης και την ταυτότητα 
των υπεύθυνων προσώπων, εκτός αν αυτή 
η δημοσιοποίηση θα έθετε σε σοβαρό 
κίνδυνο τη σταθερότητα των 
χρηματοοικονομικών αγορών. Εάν η 
δημοσίευση θα προξενούσε δυσανάλογη 
ζημία στα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα, 
οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν τις 
κυρώσεις έναντι των εν λόγω φυσικών 
προσώπων ανώνυμα.

Or. en

Τροπολογία 1233
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν άρθρο ισχύει για τις εξής 
περιπτώσεις:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
νομοθεσία, οι κανονισμοί ή οι διοικητικές 
τους διατάξεις προβλέπουν κυρώσεις για 
τις εξής περιπτώσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή του εν λόγω άρθρου είναι ιδιόμορφη και ελλιπής.

Τροπολογία 1234
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 - παράγραφος 1 - στοιχείο ια
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) ΠΜΔ ή ΟΜΔ που δεν έχει θεσπίσει 
κανόνες, διαδικασίες και διευθετήσεις ή 
δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες 
σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις 
εφαρμογής των άρθρων 18, 19 και 20,

ια) ΠΜΔ που δεν έχει θεσπίσει κανόνες, 
διαδικασίες και διευθετήσεις ή δεν 
συμμορφώνεται με τις οδηγίες σύμφωνα με 
τις εθνικές διατάξεις εφαρμογής των 
άρθρων 18, 19 και 20,

Or. en

Τροπολογία 1235
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) επιχείρηση επενδύσεων που κατ' 
επανάληψη δεν επιτυγχάνει το βέλτιστο 
δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες 
κατά την εκτέλεση εντολών και δεν 
θεσπίζει διευθετήσεις σύμφωνα με τις 
εθνικές διατάξεις εφαρμογής των άρθρων 
27 και 28,

ιδ) επιχείρηση επενδύσεων που δεν 
θεσπίζει διευθετήσεις σύμφωνα με τις 
εθνικές διατάξεις εφαρμογής των άρθρων 
27 και 28,

Or. en

Τροπολογία 1236
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) επιχείρηση επενδύσεων που κατ' 
επανάληψη δεν επιτυγχάνει το βέλτιστο 
δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες κατά 
την εκτέλεση εντολών και δεν θεσπίζει
διευθετήσεις σύμφωνα με τις εθνικές 
διατάξεις εφαρμογής των άρθρων 27 και 
28,

ιδ) επιχείρηση επενδύσεων που δεν 
καταβάλλει προσπάθειες για να επιτύχει 
το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους 
πελάτες μέσω της θέσπισης διευθετήσεων
σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις 
εφαρμογής των άρθρων 27 και 28,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Παρ' όλο που οι επιχειρήσεις επενδύσεων προβαίνουν σε όλες τις θεμιτές ενέργειες προκειμένου 
να επιτύχουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες τους, δεν πρέπει να θεωρείται ότι 
είναι υποχρεωμένες να επιτύχουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα σε συγκεκριμένη περίπτωση. 
Δεν είναι δυνατό να υπάρξει εγγύηση για το βέλτιστο αποτέλεσμα μέσω μιας γενικής πολιτικής 
εκτέλεσης. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε μεμονωμένες συγκρίσεις πριν από κάθε συναλλαγή.

Τροπολογία 1237
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιη) ρυθμιζόμενη αγορά ή διαχειριστής 
αγοράς που δεν διαθέτει συστήματα, 
διαδικασίες, διευθετήσεις και κανόνες ή 
δεν παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα 
σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις 
εφαρμογής του άρθρου 51,

ιη) ρυθμιζόμενη αγορά ή διαχειριστής 
αγοράς που δεν διαθέτει συστήματα, 
διαδικασίες, διευθετήσεις και κανόνες ή 
δεν παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα 
σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις 
εφαρμογής του άρθρου 51 ή δεν εφαρμόζει 
το καθεστώς της ελάχιστης μεταβολής 
τιμών που απαιτείται βάσει του άρθρου 
51 στοιχείο α,

Or. en

Τροπολογία 1238
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – στοιχείο κστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κστ α) φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος 
του διοικητικού οργάνου διαχειριστή 
αγοράς ή επιχείρησης επενδύσεων το 
οποίο λαμβάνει γνώση οποιωνδήποτε 
παραβιάσεων προβλέπονται στη 
συγκεκριμένη παράγραφο και αποφασίζει 
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να μην καταγγείλει τις εν λόγω 
παραβιάσεις στην αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 1239
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 1 οι
διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που 
μπορούν να εφαρμοστούν περιλαμβάνουν
τουλάχιστον τα εξής:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 1, η 
νομοθεσία, οι κανονισμοί ή οι διοικητικές 
διατάξεις προβλέπουν διοικητικές 
κυρώσεις και μέτρα που μπορούν να 
εφαρμοστούν συμπεριλαμβανομένων
τουλάχιστον των εξής:

Or. en

Τροπολογία 1240
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το 
υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τη 
φύση της παράβασης,

α) δημόσια ανακοίνωση ή προειδοποίηση
που αναφέρει το υπαίτιο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο και τη φύση της παράβασης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η «δημόσια» ανακοίνωση πρέπει να έχει την ίδια έννοια και το ίδιο πεδίο εφαρμογής με την 
«προειδοποίηση».
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Τροπολογία 1241
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προσωρινή απαγόρευση κατά 
οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού 
οργάνου ή άλλου υπαίτιου φυσικού 
προσώπου της επιχείρησης επενδύσεων 
που ασκεί καθήκοντα σε επιχειρήσεις 
επενδύσεων,

δ) προσωρινή απαγόρευση κατά 
οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού 
οργάνου ή άλλου υπαίτιου φυσικού 
προσώπου της επιχείρησης επενδύσεων 
που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης σε 
επιχειρήσεις επενδύσεων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της κύρωσης είναι πάρα πολύ ευρύ. Η κύρωση αφορά πρόσωπα που έχουν 
οριστεί επισήμως ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου με σκοπό την άσκηση καθηκόντων 
διαχείρισης σε επιχειρήσεις επενδύσεων. Θα ήταν δυσανάλογη η παύση μελών του διοικητικού
συμβουλίου από την άσκηση των καθηκόντων τους σε επιχειρήσεις επενδύσεων. Η παύση από 
τα καθήκοντα υπερβαίνει τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 το οποίο προβλέπει 
απαιτήσεις μόνο για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και όχι για τα πρόσωπα που ασκούν 
οποιαδήποτε δραστηριότητα σε επιχειρήσεις επενδύσεων.

Τροπολογία 1242
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προσωρινή απαγόρευση κατά 
οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού 
οργάνου ή άλλου υπαίτιου φυσικού 
προσώπου της επιχείρησης επενδύσεων 
που ασκεί καθήκοντα σε επιχειρήσεις 
επενδύσεων,

δ) προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση κατά 
οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού 
οργάνου ή άλλου υπαίτιου φυσικού 
προσώπου της επιχείρησης επενδύσεων 
που ασκεί καθήκοντα σε επιχειρήσεις 
επενδύσεων,
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Or. en

Τροπολογία 1243
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) σε περίπτωση διενέργειας 
αλγοριθμικών συναλλαγών από την 
επιχείρηση, προσωρινή ή μόνιμη 
απαγόρευση της πρόσβασης σε 
ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 1244
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) σε περίπτωση νομικού προσώπου, 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι και 
10% του συνολικού ετήσιου κύκλου 
εργασιών του νομικού προσώπου κατά την 
προηγούμενη διαχειριστική περίοδο· σε 
περίπτωση νομικού προσώπου που είναι 
θυγατρική μητρικής επιχείρησης, ο 
σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος 
εργασιών αντιστοιχεί στον συνολικό 
ετήσιο κύκλο εργασιών που προκύπτει από 
τους ενοποιημένους λογαριασμούς της 
τελικής μητρικής επιχείρησης κατά την 
προηγούμενη διαχειριστική περίοδο,

ε) σε περίπτωση νομικού προσώπου, 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι και 
20% του συνολικού ετήσιου κύκλου 
εργασιών του νομικού προσώπου κατά την 
προηγούμενη διαχειριστική περίοδο· σε 
περίπτωση νομικού προσώπου που είναι 
θυγατρική μητρικής επιχείρησης, ο 
σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος 
εργασιών αντιστοιχεί στον συνολικό 
ετήσιο κύκλο εργασιών που προκύπτει από 
τους ενοποιημένους λογαριασμούς της 
τελικής μητρικής επιχείρησης κατά την 
προηγούμενη διαχειριστική περίοδο,

Or. en
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Τροπολογία 1245
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι το 
ποσό των 5.000.000 ευρώ ή, στα κράτη 
μέλη όπου το ευρώ δεν είναι το επίσημο 
νόμισμα, αντίστοιχη αξία στο εθνικό 
νόμισμα κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας,

στ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα που 
ανέρχονται είτε μέχρι το 100% του 
συνολικού ετήσιου εισοδήματος του 
φυσικού προσώπου βάσει του 
προηγούμενου οικονομικού έτους είτε
μέχρι το ποσό των 5.000.000 ευρώ όποιο 
εκ των δύο είναι το υψηλότερο ή, στα 
κράτη μέλη όπου το ευρώ δεν είναι το 
επίσημο νόμισμα, αντίστοιχη αξία στο 
εθνικό νόμισμα κατά τον χρόνο έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας,

Or. en

Τροπολογία 1246
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι το 
ποσό των 5.000.000 ευρώ ή, στα κράτη 
μέλη όπου το ευρώ δεν είναι το επίσημο 
νόμισμα, αντίστοιχη αξία στο εθνικό 
νόμισμα κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας,

στ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι το 
ποσό των 1.000.000 ευρώ ή, στα κράτη 
μέλη όπου το ευρώ δεν είναι το επίσημο 
νόμισμα, αντίστοιχη αξία στο εθνικό 
νόμισμα κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το ποσό των 5.000.000 ευρώ υπερβαίνει το εισόδημα των περισσότερων φυσικών προσώπων 
καθώς και εκείνων που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης σε επιχειρήσεις επενδύσεων. Τίθεται 
ερώτημα σχετικά με το ενδεχόμενο παραβίασης της οδηγίας MiFID κατά τρόπο ικανό να
δικαιολογήσει το πρόστιμο των 5 εκατομμυρίων ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα. Επιπλέον, στις 
περισσότερες περιπτώσεις των σοβαρότερων παραβιάσεων επιβάλλονται και κυρώσεις μέσω 
ποινικού δικαίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ελεύθερα να 
επιλέγουν την επιβολή ποινικής κύρωσης αντί της επιβολής διοικητικής κύρωσης.

Τροπολογία 1247
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι 
και το διπλάσιο του ποσού του οφέλους 
που αποκομίστηκε από την παράβαση, 
εφόσον το όφελος μπορεί να 
προσδιοριστεί.

ζ) με την επιφύλαξη των στοιχείων ε) και 
στ), διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι 
και το δεκαπλάσιο του ποσού του οφέλους 
που αποκομίστηκε από την παράβαση, 
εφόσον το όφελος μπορεί να 
προσδιοριστεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διπλάσιο του ποσού του οφέλους δεν λειτουργεί αποτρεπτικά όταν είναι γνωστό ότι είναι 
δύσκολο να αποδειχτεί η παραβίαση και να επιβληθούν κυρώσεις.

Τροπολογία 1248
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου τα οφέλη που προκύπτουν από την 
παραβίαση μπορούν να προσδιοριστούν, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

Όπου τα οφέλη που προκύπτουν από την 
παραβίαση μπορούν να προσδιοριστούν, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
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μέγιστο επίπεδο δεν είναι μικρότερο από 
το διπλάσιο του ποσού του οφέλους αυτού.

μέγιστο επίπεδο δεν είναι μικρότερο από 
το δεκαπλάσιο του ποσού του οφέλους 
αυτού και δεν είναι μικρότερο από τις 
απώλειες που προκλήθηκαν από άλλους 
συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με 
την εν λόγω παραβίαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα δυσμενείς για το πρόσωπο που παραβιάζει την οδηγία.

Τροπολογία 1249
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό του εν λόγω άρθρου, τα 
είδη των διοικητικών μέτρων και των 
κυρώσεων καθώς και το επίπεδο των 
διοικητικών χρηματικών ποινών
υπόκεινται στις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι δυνατή η διαφοροποίηση στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου όσον αφορά τα είδη 
και το επίπεδο των κυρώσεων· ο καθορισμός του επιπέδου των κυρώσεων δεν πρέπει να 
εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές. Η αρχή της αναλογικότητας εφαρμόζεται τόσο σε θεωρητικό 
όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η κύρωση πρέπει να είναι ανάλογη προς την παραβίαση τόσο από 
άποψη νομοθεσίας όσο κι από άποψη εφαρμογής.

Τροπολογία 1250
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά 
τον καθορισμό του είδους των διοικητικών 
κυρώσεων ή μέτρων και του ύψους των 
διοικητικών χρηματικών προστίμων, οι 
αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις 
σχετικές συνθήκες, στις οποίες 
περιλαμβάνονται:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά 
τον καθορισμό του είδους των διοικητικών 
κυρώσεων ή μέτρων και του ύψους των 
διοικητικών χρηματικών προστίμων, οι 
αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις 
σχετικές συνθήκες, στις οποίες 
περιλαμβάνονται κατά περίπτωση:

Or. en

Τροπολογία 1251
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές θεσπίζουν 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την 
ενθάρρυνση της καταγγελίας των 
παραβάσεων των διατάξεων του 
κανονισμού …/… (MiFIR) και των 
εθνικών διατάξεων εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές θεσπίζουν 
αποτελεσματικούς και αξιόπιστους
μηχανισμούς για την ενθάρρυνση της 
καταγγελίας των πιθανών ή πραγματικών
παραβάσεων των διατάξεων του 
κανονισμού …/… (MiFIR) και των 
εθνικών διατάξεων εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 1252
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατάλληλη προστασία για εργαζομένους β) κατάλληλη προστασία, 
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χρηματοπιστωτικών οργανισμών οι οποίοι 
καταγγέλλουν παραβάσεις που 
διαπράττονται εντός του 
χρηματοπιστωτικού οργανισμού,

συμπεριλαμβανομένης της πλήρους 
ανωνυμίας, για εργαζομένους 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών οι οποίοι 
καταγγέλλουν παραβάσεις που 
διαπράττονται εντός του 
χρηματοπιστωτικού οργανισμού,

Or. en

Τροπολογία 1253
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατάλληλη προστασία για εργαζομένους 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών οι οποίοι 
καταγγέλλουν παραβάσεις που 
διαπράττονται εντός του 
χρηματοπιστωτικού οργανισμού,

β) κατάλληλη προστασία, 
συμπεριλαμβανομένης της πλήρους 
ανωνυμίας, για εργαζομένους 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών οι οποίοι 
καταγγέλλουν παραβάσεις που 
διαπράττονται εντός του 
χρηματοπιστωτικού οργανισμού,

Or. en

Τροπολογία 1254
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) σαφείς κανόνες που απαγορεύουν στα 
πιστωτικά ιδρύματα να ζητούν τα 
στοιχεία ταυτότητας του προσώπου που 
έχει καταγγείλει την παραβίαση.

Or. en
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Τροπολογία 1255
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να 
θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες ώστε να 
μπορούν οι εργαζόμενοί τους να 
καταγγέλλουν παραβάσεις εσωτερικά, 
μέσω ειδικού διαύλου.

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να 
θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες ώστε να 
μπορούν οι εργαζόμενοί τους να 
καταγγέλλουν παραβάσεις εσωτερικά, 
μέσω ειδικού διαύλου. Οι εν λόγω 
διαδικασίες μπορούν να θεσπιστούν μέσω 
συλλογικών συμφωνιών ή άλλων 
διευθετήσεων που προβλέπονται από 
κοινωνικούς εταίρους. Πρέπει να 
εξασφαλίζεται αντίστοιχα η προστασία 
που προβλέπεται στα στοιχεία β), γ) και γ 
α) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 
1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχουν ήδη θεσπιστεί διαδικασίες βάσει των οποίων εκλεγμένοι αντιπρόσωποι συνδικαλιστικών 
οργανώσεων μπορούν να δρουν ως μεσάζοντες στο πλαίσιο της διαδικασίας εσωτερικής 
καταγγελίας. Πλήρης προστασία πρέπει να εξασφαλίζεται και για τους εργαζομένους που 
καταφεύγουν στις εν λόγω διαδικασίες.

Τροπολογία 1256
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι κανόνες εμπιστευτικότητας δεν 
αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα για 
έναν εργαζόμενο όσον αφορά την 
καταγγελία παραβιάσεων που έχουν 
διαπραχθεί εντός του χρηματοπιστωτικού
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οργανισμού. Οποιαδήποτε πληροφορία 
συμβάλλει στην απόδειξη των 
παραβιάσεων που διαπράχθηκαν εντός 
του χρηματοπιστωτικού οργανισμού 
παύει να θεωρείται εμπιστευτική και η 
κατά καλή πίστη αποκάλυψη της εν λόγω
πληροφορίας δεν θεμελιώνει κανενός 
είδους ευθύνη έναντι των προσώπων που 
την αποκάλυψαν. 

Or. en

Τροπολογία 1257
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 78 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων 
σχετικά με τις διαδικασίες και τις μορφές 
υποβολής των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

διαγράφεται

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [ΧΧ].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση διαδικασιών και μορφών υποβολής των πληροφοριών δεν πρέπει να συνιστά 
προτεραιότητα για την ΕΑΚΑΑ.
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Τροπολογία 1258
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους 
φορείς, όπως ορίζεται από την εθνική 
νομοθεσία, μπορούν, προς το συμφέρον 
των καταναλωτών και σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, να προσφύγουν στα 
δικαστήρια ή στους αρμόδιους 
διοικητικούς φορείς για να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για 
την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας:

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
ακόλουθοι φορείς, όπως ορίζεται από την 
εθνική νομοθεσία, μπορούν, προς το 
συμφέρον των καταναλωτών και σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία, να προσφύγουν 
στα δικαστήρια ή στους αρμόδιους 
διοικητικούς φορείς για να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για 
την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας:

Or. en

Αιτιολόγηση

κατόπιν προτάσεως του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC)

Τροπολογία 1259
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 79α
Αστική ευθύνη

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αν η 
επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής 
της αγοράς έχει διαπράξει εκ προθέσεως 
ή με βαριά αμέλεια οποιαδήποτε 
παραβίαση από εκείνες που 
απαριθμούνται στο άρθρο 75 της εν λόγω 
οδηγίας εις βάρος του επενδυτή, ο εν 
λόγω επενδυτής δύναται να ασκήσει 
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αγωγή εναντίον της επιχείρησης 
επενδύσεων ή του διαχειριστή της αγοράς 
για οποιαδήποτε ζημία υπέστη.
Η επιχείρηση επενδύσεων ή ο 
διαχειριστής της αγοράς ενεργεί με βαριά 
αμέλεια σε περίπτωση που έχει αμελήσει 
σε σημαντικό βαθμό τα καθήκοντα που 
του έχουν ανατεθεί βάσει της εν λόγω 
οδηγίας.
Αν ο επενδυτής αναφέρει πραγματικά 
γεγονότα βάσει των οποίων μπορεί να 
συναχθεί ότι μια επιχείρηση επενδύσεων 
ή ένας διαχειριστής της αγοράς έχει 
διαπράξει κάποια από τις παραβιάσεις 
που απαριθμούνται στο άρθρο 75 της 
συγκεκριμένης οδηγίας, τα κράτη μέλη 
καλούνται να διασφαλίσουν ότι η 
επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής 
της αγοράς φέρει το βάρος της απόδειξης
και καλείται να αποδείξει ότι δεν έχει 
διαπράξει την εν λόγω παραβίαση ή ότι η 
παραβίαση δεν επηρέασε τα συμφέροντα 
του επενδυτή.
Η αστική ευθύνη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 δεν αποκλείεται ούτε 
περιορίζεται εκ των προτέρων με 
συμφωνία. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε ρήτρα σε 
τέτοιες συμφωνίες που αποκλείει ή 
περιορίζει την αστική ευθύνη εκ των 
προτέρων θεωρείται άκυρη και ανίσχυρη.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία υποβολής της καταγγελίας για 
παραβίαση που προβλέπεται στο άρθρο 
75 της εν λόγω οδηγίας ξεκινά από τη 
στιγμή που οι επενδυτές λαμβάνουν 
γνώση της παραβίασης ή θα έπρεπε να 
είχαν λάβει γνώση αυτής χωρίς βαριά 
αμέλεια.
Η εν λόγω προθεσμία ανέρχεται σε 10 
τουλάχιστον έτη.

Or. en
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Τροπολογία 1260
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
θέσπιση αποτελεσματικών διαδικασιών 
υποβολής καταγγελιών και προσφυγής για 
την εξωδικαστική επίλυση των 
καταναλωτικών διαφορών που αφορούν 
την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων 
υπηρεσιών από επιχειρήσεις επενδύσεων, 
με τη χρησιμοποίηση υφιστάμενων φορέων 
όταν συντρέχει η περίπτωση. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν περαιτέρω ότι όλες οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων προσχωρούν σε 
έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω 
φορείς που εφαρμόζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγής. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
θέσπιση αποτελεσματικών διαδικασιών 
υποβολής καταγγελιών και προσφυγής για 
την εξωδικαστική επίλυση των 
καταναλωτικών διαφορών που αφορούν 
την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων 
υπηρεσιών από επιχειρήσεις επενδύσεων, 
με τη χρησιμοποίηση υφιστάμενων φορέων 
όταν συντρέχει η περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να συνεχίζουν να προσφεύγουν στους υφιστάμενους 
φορείς με σκοπό την εξώδικη επίλυση των καταναλωτικών διαφορών καθώς και των διαφορών 
που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις επενδύσεων. Υπάρχουν εθνικά 
συστήματα σε κράτη μέλη όπου οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν χρειάζεται ή δεν μπορούν να 
αποταθούν στον εν λόγω φορέα. Σε αυτά τα συστήματα, η καταγγελία του καταναλωτή 
εξετάζεται ακόμα και χωρίς τη συμμετοχή της επιχείρησης επενδύσεων.

Τροπολογία 1261
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση όπου, λαμβάνοντας 
υπόψη την κατάσταση των αγορών 

2. Στην περίπτωση όπου, λαμβάνοντας 
υπόψη την κατάσταση των αγορών 
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κινητών αξιών στο κράτος μέλος 
υποδοχής, η λειτουργία ρυθμιζόμενης 
αγοράς ΠΜΔ ή ΟΜΔ η οποία έχει 
δημιουργήσει μηχανισμούς σε κράτος 
μέλος υποδοχής έχει αποκτήσει ουσιώδη 
σημασία για τη λειτουργία της αγοράς 
κινητών αξιών και την προστασία των 
επενδυτών στο εν λόγω κράτος μέλος 
υποδοχής, οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών καταγωγής και υποδοχής της 
ρυθμιζόμενης αγοράς συνάπτουν ανάλογες 
ρυθμίσεις συνεργασίας.

κινητών αξιών στο κράτος μέλος 
υποδοχής, η λειτουργία ρυθμιζόμενης 
αγοράς ή ΠΔΜ η οποία έχει δημιουργήσει 
μηχανισμούς σε κράτος μέλος υποδοχής 
έχει αποκτήσει ουσιώδη σημασία για τη 
λειτουργία της αγοράς κινητών αξιών και 
την προστασία των επενδυτών στο εν λόγω 
κράτος μέλος υποδοχής, οι αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών καταγωγής και 
υποδοχής της ρυθμιζόμενης αγοράς 
συνάπτουν ανάλογες ρυθμίσεις 
συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 1262
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τυχόν αιτημάτων για τον περιορισμό του 
μεγέθους θέσης ή ανοίγματος σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παράγραφος 1 στοιχείο στ),

α) τυχόν αιτημάτων για τον περιορισμό του 
μεγέθους θέσης ή ανοίγματος σύμφωνα με 
το άρθρο 72 στοιχείο στ),

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 72.

Τροπολογία 1263
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τυχόν ορίων της ικανότητας προσώπων β) τυχόν ορίων της ικανότητας προσώπων 
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να εισέλθουν σε ένα μέσο σύμφωνα με το
άρθρο 72 παράγραφος 1 στοιχείο ζ).

να εισέλθουν σε ένα μέσο σύμφωνα με το 
άρθρο 72 στοιχείο ζ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 72.

Τροπολογία 1264
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, τις λεπτομέρειες του 
αιτήματος σύμφωνα με το άρθρο 72
παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του 
προσώπου ή των προσώπων στα οποία 
απευθύνεται και τους λόγους, καθώς και το 
εύρος των ορίων που εφαρμόζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1
στοιχείο ζ) συμπεριλαμβανομένων του 
προσώπου ή της κατηγορίας των 
εμπλεκόμενων προσώπων, των 
εφαρμοστέων χρηματοπιστωτικών μέσων, 
τυχόν ποσοτικών μέτρων ή ανώτατων 
ορίων όπως ο μέγιστος αριθμός των 
συμβάσεων που μπορούν να συνάπτουν τα 
πρόσωπα πριν την υπέρβαση ενός ορίου, 
τυχόν εξαιρέσεις και τους λόγους αυτών.

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, τις λεπτομέρειες του 
αιτήματος σύμφωνα με το άρθρο 72
στοιχείο στ) συμπεριλαμβανομένης της 
ταυτότητας του προσώπου ή των 
προσώπων στα οποία απευθύνεται και τους 
λόγους, καθώς και το εύρος των ορίων που 
εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 72 
στοιχείο ζ) συμπεριλαμβανομένων του 
προσώπου ή της κατηγορίας των 
εμπλεκόμενων προσώπων, των 
εφαρμοστέων χρηματοπιστωτικών μέσων, 
τυχόν ποσοτικών μέτρων ή ανώτατων 
ορίων όπως ο μέγιστος αριθμός των 
συμβάσεων που μπορούν να συνάπτουν τα 
πρόσωπα πριν την υπέρβαση ενός ορίου, 
τυχόν εξαιρέσεις και τους λόγους αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 72.
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Τροπολογία 1265
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, τις λεπτομέρειες του 
αιτήματος σύμφωνα με το άρθρο 72 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του 
προσώπου ή των προσώπων στα οποία 
απευθύνεται και τους λόγους, καθώς και το 
εύρος των ορίων που εφαρμόζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) συμπεριλαμβανομένων του 
προσώπου ή της κατηγορίας των 
εμπλεκόμενων προσώπων, των 
εφαρμοστέων χρηματοπιστωτικών μέσων, 
τυχόν ποσοτικών μέτρων ή ανώτατων 
ορίων όπως ο μέγιστος αριθμός των 
συμβάσεων που μπορούν να συνάπτουν 
τα πρόσωπα πριν την υπέρβαση ενός 
ορίου, τυχόν εξαιρέσεις και τους λόγους 
αυτών.

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, τις λεπτομέρειες του 
αιτήματος σύμφωνα με το άρθρο 72 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του 
προσώπου ή των προσώπων στα οποία 
απευθύνεται και τους λόγους, καθώς και το 
εύρος των ορίων που εφαρμόζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) συμπεριλαμβανομένων του 
προσώπου ή της κατηγορίας των 
εμπλεκόμενων προσώπων, των 
εφαρμοστέων χρηματοπιστωτικών μέσων, 
τυχόν ποσοτικών μέτρων ή ανώτατων 
ορίων όπως οι ανοιχτές θέσεις που 
μπορούν να εισαγάγουν τα πρόσωπα πριν 
από την υπέρβαση ενός ορίου, τυχόν 
εξαιρέσεις και τους λόγους αυτών.

Or. en

Τροπολογία 1266
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους που 
λαμβάνει γνωστοποίηση βάσει της 
παρούσας παραγράφου μπορεί να 
λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 72
παράγραφος 1 στοιχείο στ) ή ζ) εάν 
πληρούται η προϋπόθεση ότι το μέτρο 
είναι απαραίτητο για την επίτευξη του 

Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους που 
λαμβάνει γνωστοποίηση βάσει της 
παρούσας παραγράφου μπορεί να 
λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 72 
στοιχείο στ) ή ζ) εάν πληρούται η 
προϋπόθεση ότι το μέτρο είναι απαραίτητο 
για την επίτευξη του στόχου της άλλης 
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στόχου της άλλης αρμόδιας αρχής. Η 
αρμόδια αρχή προβαίνει επίσης σε 
γνωστοποίηση σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο όταν προτείνει τη λήψη 
μέτρων.

αρμόδιας αρχής. Η αρμόδια αρχή 
προβαίνει επίσης σε γνωστοποίηση 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο όταν 
προτείνει τη λήψη μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 72.

Τροπολογία 1267
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα για τον 
καθορισμό των κριτηρίων βάσει των 
οποίων η λειτουργία ρυθμιζόμενης αγοράς 
σε κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να 
θεωρηθεί ουσιώδους σημασίας για τη 
λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και 
την προστασία των επενδυτών στο εν λόγω 
κράτος μέλος υποδοχής. 2

7. Η Επιτροπή σε συνεννόηση με την 
ΕΑΚΑΑ εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 94 σχετικά με μέτρα για τον 
καθορισμό των κριτηρίων βάσει των 
οποίων η λειτουργία ρυθμιζόμενης αγοράς 
σε κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να 
θεωρηθεί ουσιώδους σημασίας για τη 
λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και 
την προστασία των επενδυτών στο εν λόγω 
κράτος μέλος υποδοχής. 2

Or. en

Αιτιολόγηση

Προστίθεται η απαίτηση βάσει της οποίας η Επιτροπή, προτού ενεργήσει, πρέπει να 
διαβουλεύεται με την ΕΑΚΑΑ.

Τροπολογία 1268
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να 
ανατρέχουν σε υποθέσεις της ΕΑΚΑΑ 
όταν η αρμόδια αρχή διαφωνεί όσον 
αφορά τη διαδικασία ή το περιεχόμενο 
μιας ενέργειας ή τη μη ανάληψη δράσης 
εκ μέρους της αρμόδιας αρχής άλλου 
κράτους μέλους σχετικά με οποιαδήποτε 
διάταξη της οδηγίας ή του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δεσμευτική διαδικασία διαμεσολάβησης εφαρμόζεται για όλες τις διατάξεις της εν λόγω 
οδηγίας και του κανονισμού MIFIR έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κανόνες εφαρμόζονται με 
συνέπεια σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 1269
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 90 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής μίας ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ 
ή ΟΜΔ έχει συγκεκριμένους και 
εξακριβώσιμους λόγους να πιστεύει ότι η 
εν λόγω ρυθμιζόμενη αγορά ΠΜΔ ή 
ΟΜΔ παραβαίνει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους καταγωγής της 
ρυθμιζόμενης αγοράς του ΠΜΔ ή του 
ΟΜΔ.

Εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής μίας ρυθμιζόμενης αγοράς ή 
ΠΜΔ έχει συγκεκριμένους και 
εξακριβώσιμους λόγους να πιστεύει ότι η 
εν λόγω ρυθμιζόμενη αγορά ή ο εν λόγω 
ΠΜΔ παραβαίνει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους καταγωγής της 
ρυθμιζόμενης αγοράς ή του ΠΜΔ.

Or. en
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Τροπολογία 1270
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών 
με την ΕΑΚΑΑ

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών 
με την ΕΑΚΑΑ, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) 
και με το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ)

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας και νομικής ασφάλειας, ο προτεινόμενος κανονισμός MiFID πρέπει να 
διέπεται από την αρχή της συνεργασίας που προβλέπεται στο πλαίσιο της πρόσφατης 
μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις που 
ισχύουν για την ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να βελτιωθούν για τις κεντρικές τράπεζες του 
ΕΣΚΤ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ συνιστά την εισαγωγή, ανάλογα με την 
περίπτωση, παρόμοιων τροπολογιών και σε άλλες οδηγίες που αφορούν τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα - βλ. επίσης τροπολογία 3 στο άρθρο 7 της προτεινόμενης οδηγίας στη γνώμη της ΕΚΤ 
CON/2012/5. (πρόταση της ECB)

Τροπολογία 1271
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών 
με την ΕΑΚΑΑ

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών 
με την ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) 
και με το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ)

Or. en
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Τροπολογία 1272
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Οι αρμόδιες αρχές, ως μέλη του 
ΕΣΧΕ, συνεργάζονται με πνεύμα 
εμπιστοσύνης και πλήρους αμοιβαίου 
σεβασμού, ιδίως προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ροή κατάλληλων και 
αξιόπιστων πληροφοριών μεταξύ εκείνων 
και άλλων μελών του ΕΣΧΕ σύμφωνα με 
την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας 
που διατυπώνεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας και νομικής ασφάλειας, ο προτεινόμενος κανονισμός MiFID πρέπει να 
διέπεται από την αρχή της συνεργασίας που προβλέπεται στο πλαίσιο της πρόσφατης 
μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις που 
ισχύουν για την ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να βελτιωθούν για τις κεντρικές τράπεζες του 
ΕΣΚΤ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ.

Τροπολογία 1273
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι αρμόδιες αρχές, ως μέλη του 
ΕΣΧΕ, συνεργάζονται με πνεύμα 
εμπιστοσύνης και πλήρους αμοιβαίου 
σεβασμού, ιδίως προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ροή κατάλληλων και 
αξιόπιστων πληροφοριών μεταξύ εκείνων 
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και άλλων μελών του ΕΣΧΕ σύμφωνα με 
την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας 
που διατυπώνεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας και νομικής ασφάλειας, ο προτεινόμενος κανονισμός MiFID πρέπει να 
διέπεται από την αρχή της συνεργασίας που προβλέπεται στο πλαίσιο της πρόσφατης 
μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις που 
ισχύουν για την ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να βελτιωθούν για τις κεντρικές τράπεζες του 
ΕΣΚΤ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ συνιστά την εισαγωγή, ανάλογα με την 
περίπτωση, παρόμοιων τροπολογιών και σε άλλες οδηγίες που αφορούν τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα - βλ. επίσης τροπολογία 3 στο άρθρο 7 της προτεινόμενης οδηγίας στη γνώμη της ΕΚΤ 
CON/2012/5. (πρόταση της ECB)

Τροπολογία 1274
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς 
καθυστέρηση στην ΕΑΚΑΑ όλες τις 
πληροφορίες που της είναι απαραίτητες για 
να επιτελέσει το έργο της δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και σύμφωνα με το 
άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010.

2. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς 
καθυστέρηση στην ΕΑΚΑΑ όλες τις 
πληροφορίες που της είναι απαραίτητες για 
να επιτελέσει το έργο της δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και σύμφωνα με το 
άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010 και, κατά περίπτωση, 
παρέχουν στις κεντρικές τράπεζες του 
ΕΣΚΤ όλες τις σχετικές πληροφορίες για 
την εκτέλεση των αντίστοιχων 
καθηκόντων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας και νομικής ασφάλειας, ο προτεινόμενος κανονισμός MiFID πρέπει να 
διέπεται από την αρχή της συνεργασίας που προβλέπεται στο πλαίσιο της πρόσφατης 
μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις που 
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ισχύουν για την ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να βελτιωθούν για τις κεντρικές τράπεζες του 
ΕΣΚΤ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ συνιστά την εισαγωγή, ανάλογα με την 
περίπτωση, παρόμοιων τροπολογιών και σε άλλες οδηγίες που αφορούν τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα - βλ. επίσης τροπολογία 3 στο άρθρο 7 της προτεινόμενης οδηγίας στη γνώμη της ΕΚΤ 
CON/2012/5. (πρόταση της ECB)

Τροπολογία 1275
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς 
καθυστέρηση στην ΕΑΚΑΑ όλες τις 
πληροφορίες που της είναι απαραίτητες για 
να επιτελέσει το έργο της δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και σύμφωνα με το 
άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010.

2. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς 
καθυστέρηση στην ΕΑΚΑΑ όλες τις 
πληροφορίες που της είναι απαραίτητες για 
να επιτελέσει το έργο της δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και σύμφωνα με το 
άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010 και, κατά περίπτωση, 
παρέχουν στις κεντρικές τράπεζες του 
ΕΣΚΤ όλες τις σχετικές πληροφορίες για 
την εκτέλεση των αντίστοιχων 
καθηκόντων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας και νομικής ασφάλειας, ο προτεινόμενος κανονισμός MiFID πρέπει να 
διέπεται από την αρχή της συνεργασίας που προβλέπεται στο πλαίσιο της πρόσφατης 
μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις που 
ισχύουν για την ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να βελτιωθούν για τις κεντρικές τράπεζες του 
ΕΣΚΤ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ.

Τροπολογία 1276
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 91α
Συμβουλευτική επιτροπή της ΕΑΚΑΑ για 

τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας
Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014, η ΕΑΚΑΑ θα 
έχει συστήσει συμβουλευτική επιτροπή η 
οποία θα απαρτίζεται από εθνικούς 
εμπειρογνώμονες με σκοπό την 
καταγραφή των εξελίξεων όσον αφορά τις 
συναλλαγές υψηλής συχνότητας, οι οποίες 
θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνιστούν 
πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, με 
στόχο:
α) την αύξηση των γνώσεων της ΕΑΚΑΑ 
σχετικά με τις συναλλαγές υψηλής 
συχνότητας και
β) την παροχή ενός καταλόγου με τις 
καταχρηστικές πρακτικές όσον αφορά τις 
συναλλαγές υψηλής συχνότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της παραποίησης 
δεδομένων και της συσσώρευσης 
εντολών για τον σκοπό του άρθρου 5 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της … [MAR].

Or. en

Τροπολογία 1277
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο -92 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο –92α
Γενικές διατάξεις

1. Μια επιχείρηση τρίτης χώρας που 
συνάπτει σύμβαση παραγώγου με 
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ευρωπαϊκό αντισυμβαλλόμενο μέρος, στο 
πλαίσιο της οποίας το παράγωγο μέσο 
έχει άμεσες, ουσιαστικές και προβλέψιμες 
επιπτώσεις εντός της Ένωσης υπό την 
έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 
πρώτο εδάφιο στοιχείο κβ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις συναλλαγές 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, τους 
κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα
αποθετήρια συναλλαγών, λαμβάνει 
προηγούμενη έγκριση από την ΕΑΚΑΑ 
σύμφωνα με την οποία μπορεί να 
συνάπτει συμβάσεις παραγώγων ως 
διαπραγματευτής, να συνάπτει τακτικά 
συμβάσεις παραγώγων με συμβαλλόμενα 
μέρη στο πλαίσιο της συνήθους 
επιχειρηματικής δραστηριότητας για ίδιο 
λογαριασμό ή να αναλαμβάνει 
δραστηριότητες ως διαπραγματευτής ή 
ειδικός διαπραγματευτής στο πλαίσιο 
συμβάσεων παραγώγων.
2. Οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι 
εγγεγραμμένες στο μητρώο των 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που διατηρεί 
η ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 38 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... (MiFIR).
3. Η ΕΑΚΑΑ προβαίνει στη χορήγηση της 
άδειας που προβλέπεται στην παράγραφο 
1 μόνο αν κρίνει ότι οι νομικές, εποπτικές 
και εκτελεστικές ρυθμίσεις της τρίτης 
χώρας από την οποία προέρχεται η 
επιχείρηση πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:
α) οι επενδυτικές υπηρεσίες και 
δραστηριότητες υπόκεινται στη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας και στην 
αποτελεσματική εποπτεία και εφαρμογή 
του νόμου σε συνεχή βάση,
β) οι επενδυτικές υπηρεσίες και 
δραστηριότητες υπόκεινται σε επαρκείς 
απαιτήσεις κεφαλαίων και σε κατάλληλες 
απαιτήσεις που ισχύουν για τους 
μετόχους και τα μέλη του διοικητικού 
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τους οργάνου,
γ) οι επενδυτικές υπηρεσίες και 
δραστηριότητες υπόκεινται σε επαρκείς 
οργανωτικές απαιτήσεις στον τομέα των 
λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου,
δ) οι επενδυτικές υπηρεσίες και 
δραστηριότητες υπόκεινται στους 
κατάλληλους κανόνες δεοντολογίας των 
επιχειρήσεων επενδύσεων.
4. Εκχωρούνται αρμοδιότητες στην
Επιτροπή με σκοπό τη θέσπιση 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που θα 
προσδιορίζουν
α) τις πληροφορίες που παρέχει στην 
ΕΑΚΑΑ η επιχείρηση της τρίτης χώρας 
που υποβάλλει αίτηση μαζί με την αίτηση 
για εγγραφή στο μητρώο σύμφωνα με την 
παράγραφο 3,
β) τη μορφή των πληροφοριών που θα 
παράσχει βάσει της παραγράφου 1,
γ) τα κριτήρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3.
Τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή 
σχέδια των εν λόγω ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων έως τις […]*.
_________________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: …

Or. en

Τροπολογία 1278
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο -92 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο –92β
Μηχανισμός για την αποτροπή του 
ενδεχομένου αλληλοεπικάλυψης ή 

αντικρουόμενων κανόνων
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
ΕΑΚΑΑ κατά την παρακολούθηση και 
την προετοιμασία των εκθέσεων που 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών που ορίζονται στο 
άρθρο –92α και συγκεκριμένα σχετικά με 
το ενδεχόμενο αλληλοεπικάλυψης ή 
αντικρουόμενων απαιτήσεων για τους 
συμμετέχοντες στην αγορά και προτείνει 
πιθανές δράσεις.
2. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
εκτελεστικές πράξεις βάσει των οποίων 
εξασφαλίζεται ότι οι νομικές, εποπτικές 
και εκτελεστικές ρυθμίσεις της οικείας 
τρίτης χώρας είναι ισότιμες με τις 
απαιτήσεις που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία:
α) αν οι νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις 
της εν λόγω τρίτης χώρας εξασφαλίζουν 
ότι οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια 
συμμορφώνονται με τις νομικά 
δεσμευτικές απαιτήσεις που έχουν 
ισότιμη ισχύ με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../... (MiFIR) και 
στην οδηγία 2006/49/ΕΚ [οδηγία για την 
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων] καθώς 
και στα μέτρα εφαρμογής τους·
β) αν το νομικό πλαίσιο της τρίτης χώρας 
προβλέπει ισότιμη αμοιβαία αναγνώριση 
του προληπτικού πλαισίου που ισχύει για 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων και για την 
ισότιμη αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά·
γ) αν οι νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις 
της τρίτης χώρας εξασφαλίζουν ότι η 
προστασία των επενδυτών είναι ισότιμη 
με εκείνη που προβλέπεται στην παρούσα 
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οδηγία· και
δ) αν οι νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις 
της τρίτης χώρας εφαρμόζονται 
αποτελεσματικά και επιβάλλονται κατά 
τρόπο ισότιμο που δεν εισάγει 
στρεβλώσεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
η αποτελεσματική εποπτεία και εκτέλεση 
στην εν λόγω τρίτη χώρα.
Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 95 παράγραφος 2.
3. Η εκτελεστική πράξη για την ισοτιμία 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 
συνεπάγεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη 
που διενεργούν συναλλαγή παραγώγων, η 
οποία υπόκειται στη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο –92α, 
απαλλάσσονται από τη διαδικασία 
έκδοσης άδειας που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου –92α.
4. Η ΕΑΚΑΑ θεσπίζει ρυθμίσεις 
συνεργασίας με τις σχετικές αρμόδιες 
αρχές των τρίτων χωρών τα νομικά και 
εποπτικά πλαίσια των οποίων έχουν 
αναγνωριστεί ως ισότιμα σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Οι εν λόγω ρυθμίσεις 
αφορούν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:
α) τον μηχανισμό ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ της ΕΑΚΑΑ και 
των αρμόδιων αρχών των οικείων τρίτων 
χωρών, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που 
ζητεί η ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών που έχουν 
λάβει άδεια 
β) τον μηχανισμό για την έγκαιρη 
ενημέρωση της ΕΑΚΑΑ σε περίπτωση 
που η αρμόδια αρχή τρίτης χώρας θεωρεί 
ότι μια επιχείρηση τρίτης χώρας η οποία 
τελεί υπό την εποπτεία της και είναι 
εγγεγραμμένη από την ΕΑΚΑΑ στο 
μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 38 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... (MiFIR) 
παραβιάζει τις προϋποθέσεις βάσει των 
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οποίων έχει λάβει άδεια ή άλλης 
νομοθεσίας με τις οποίες υποχρεούται να 
συμμορφώνεται·
γ) τις διαδικασίες που αφορούν τον 
συντονισμό των δραστηριοτήτων 
εποπτείας συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των επιτόπιων
επιθεωρήσεων.
5. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την 
ΕΑΚΑΑ, παρακολουθεί την 
αποτελεσματική εφαρμογή από τις τρίτες 
χώρες, για την οποία έχει θεσπιστεί 
εκτελεστική πράξη σχετικά με την 
ισοτιμία, των απαιτήσεων που είναι 
ισότιμες με εκείνες που προβλέπονται στο 
άρθρο –92α και υποβάλλει ανά τακτά 
διαστήματα, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, 
εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο. Εντός 30 ημερολογιακών 
ημερών από την υποβολή της έκθεσης, αν 
σύμφωνα με τη σχετική έκθεση η 
εφαρμογή των αντίστοιχων απαιτήσεων 
από τις αρχές των τρίτων χωρών κρίνεται 
είτε ανεπαρκής είτε ασυνεπής, η 
Επιτροπή αποσύρει τον χαρακτηρισμό 
του εν λόγω νομικού πλαισίου της τρίτης 
χώρας ως ισότιμου. Σε περίπτωση 
ακύρωσης της εκτελεστικής πράξης 
σχετικά με την ισοτιμία, οι επιχειρήσεις 
της τρίτης χώρας υπόκεινται αυτομάτως 
εκ νέου στο σύνολο των απαιτήσεων της 
εν λόγω οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 1279
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 όσον αφορά το άρθρο 2 
παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφοι 1 
και 2, το άρθρο 13 παράγραφος 1, το 
άρθρο 16 παράγραφος 12, το άρθρο 17 
παράγραφος 6, το άρθρο 23 παράγραφος 
3, το άρθρο 24 παράγραφος 8, το άρθρο 
25 παράγραφος 6, το άρθρο 27 
παράγραφος 7, το άρθρο 28 παράγραφος 
3, το άρθρο 30 παράγραφος 5, το άρθρο 
32 παράγραφος 3, το άρθρο 35 
παράγραφος 8, το άρθρο 44 παράγραφος 4, 
το άρθρο 51 παράγραφος 7, το άρθρο 52 
παράγραφος 6, το άρθρο 53 παράγραφος 
4, το άρθρο 59 παράγραφος 3, το άρθρο 
60 παράγραφος 5, το άρθρο 66 
παράγραφοι 6 και 7, το άρθρο 67 
παράγραφοι 3, 7 και 8, το άρθρο 68 
παράγραφος 5, το άρθρο 83 παράγραφος 7 
και το άρθρο 99 παράγραφος 2.

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 όσον αφορά το άρθρο 13
παράγραφος 1, το άρθρο 35 παράγραφος 8, 
το άρθρο 44 παράγραφος 4, το άρθρο 66 
παράγραφος 7, το άρθρο 67 παράγραφος 3, 
το άρθρο 67 παράγραφος 7, το άρθρο 67 
παράγραφος 8, το άρθρο 68 παράγραφος 5, 
το άρθρο 83 παράγραφος 7 και το άρθρο 
99 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζεται με άλλες αλλαγές στο κείμενο.

Τροπολογία 1280
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την λειτουργία των οργανωμένων 
μηχανισμών διαπραγμάτευσης, 
λαμβανομένης υπόψη της εποπτικής 
εμπειρίας των αρμόδιων αρχών, τον 
αριθμό των ΟΜΔ που έχουν άδεια στην 
ΕΕ και το μερίδιο της αγοράς που 
κατέχουν,

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1281
Anne E. Jensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τις επιπτώσεις της εισαγωγής 
ενοποιημένου δελτίου παρακολούθησης 
για τις μετοχές·

Or. en

Τροπολογία 1282
Anne E. Jensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) τη γενική εξέλιξη των τιμών για τα 
δεδομένα της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 1283
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις επιπτώσεις των απαιτήσεων σχετικά 
με τις αυτόματες συναλλαγές και τις 
συναλλαγές υψηλής συχνότητας,

γ) τις επιπτώσεις των απαιτήσεων σχετικά 
με τις αυτόματες συναλλαγές και τις 
συναλλαγές υψηλής συχνότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης 
των απαιτήσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 3 και της 
αξιολόγησης της ορθής λειτουργίας ή του 
ενδεχομένου επέκτασής τους για να 
καλυφθούν τα καλάθια μετοχών καθώς 
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και οι μεμονωμένες μετοχές,

Or. en

Τροπολογία 1284
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) το ενδεχόμενο οι απαιτήσεις για την 
ελάχιστη μεταβολή τιμών που 
προβλέπονται στο άρθρο 17 να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία
της αγοράς,

Or. en

Τροπολογία 1285
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις επιπτώσεις από την εφαρμογή ορίων 
ή εναλλακτικών διευθετήσεων στην 
ρευστότητα, την κατάχρηση της αγοράς, 
την ομαλή διαμόρφωση των τιμών και 
στους όρους διακανονισμού στις αγορές 
παραγώγων επί εμπορευμάτων,

ε) τις επιπτώσεις από την εφαρμογή ορίων 
και πρόσθετων διευθετήσεων στην 
ρευστότητα που απαιτείται για τις 
καλόπιστες αντισταθμιστικές συναλλαγές, 
την κατάχρηση της αγοράς, τη διασφάλιση 
της ομαλής διαδικασίας διαπίστωσης 
τιμών και στους όρους διακανονισμού στις 
αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων και 
την πρόληψη, τη μείωση ή την εξάλειψη 
της υπερβολικής κερδοσκοπίας και της 
αστάθειας των τιμών,

Or. en
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Τροπολογία 1286
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη λειτουργία του ενοποιημένου 
δελτίου παρακολούθησης που θεσπίστηκε 
βάσει του Τίτλου V, ιδίως τη 
διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας μετα-
διαπραγματευτικών πληροφοριών υπό 
ενοποιημένη μορφή που να καλύπτουν όλη 
την αγορά σύμφωνα με φιλικά προς τον 
χρήστη πρότυπα και σε εύλογο κόστος. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα 
και η προσβασιμότητα των ενοποιημένων 
μετα-διαπραγματευτικών πληροφοριών η 
Επιτροπή υποβάλλει μαζί με την έκθεση, 
εάν απαιτείται, νομοθετική πρόταση όσον 
αφορά την δημιουργία ενιαίας οντότητας 
για την διαχείριση ενοποιημένου δελτίου 
παρακολούθησης.

στ) τη λειτουργία του ενοποιημένου 
δελτίου παρακολούθησης που θεσπίστηκε 
βάσει του Τίτλου V, ιδίως τη 
διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας μετα-
διαπραγματευτικών πληροφοριών υπό 
ενοποιημένη μορφή που να καλύπτουν όλη 
την αγορά σύμφωνα με φιλικά προς τον 
χρήστη πρότυπα και σε εύλογο κόστος. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα 
και η προσβασιμότητα των ενοποιημένων 
μετα-διαπραγματευτικών πληροφοριών η 
Επιτροπή υποβάλλει μαζί με την έκθεση, 
εάν απαιτείται, νομοθετική πρόταση όσον 
αφορά την δημιουργία ενιαίας οντότητας 
για την διαχείριση ενοποιημένου δελτίου 
παρακολούθησης για όλα τα είδη 
κεφαλαίων.

Or. en

Τροπολογία 1287
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων 
επενδύσεων με τις υποχρεώσεις 
εκτέλεσης των εντολών με τους πλέον 
ευνοϊκούς όρους για τον πελάτη (άρθρο 
27) και το επίπεδο προδιαπραγματευτικής 
διαφάνειας στην αγορά της ΕΕ, ιδίως 
όσον αφορά την ποιότητα και την 
προσβασιμότητα των επενδυτών στην 
προδιαπραγματευτική ενημέρωση, 
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τον 
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βαθμό κατακερματισμού της αγοράς. Η 
Επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της η 
οποία κατά περίπτωση συνοδεύεται από 
νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση 
ενοποιημένου δελτίου παρακολούθησης 
για την προδιαπραγματευτική 
ενημέρωση.

Or. en

Τροπολογία 1288
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, πριν από τις […] το 
αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
να συμμορφωθούν προς την παρούσα 
οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ αυτών των διατάξεων και της 
παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο στις […]*, τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που απαιτούνται για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των 
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

____________________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: ένα έτος 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 1289
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εν λόγω 
διατάξεις από τις […] εκτός των διατάξεων 
περί μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο του 
άρθρου 67 παράγραφος 2 που 
εφαρμόζονται από [δύο έτη μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής της υπόλοιπης 
οδηγίας].

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εν λόγω 
διατάξεις από τις […]* εκτός των 
διατάξεων περί μεταφοράς στο εσωτερικό 
δίκαιο του άρθρου 67 παράγραφος 2 που 
εφαρμόζονται από [ένα έτος μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής της υπόλοιπης 
οδηγίας].
__________________

* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: 18 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 1290
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 99 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών μπορούν να συνεχίσουν να 
παρέχουν υπηρεσίες και να 
δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τα εθνικά καθεστώτα μέχρι [4 
έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας].

1. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών μπορούν να συνεχίσουν να 
παρέχουν υπηρεσίες και να 
δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη 
προσφέροντας υπηρεσίες σε ιδιώτες 
πελάτες, σύμφωνα με τα εθνικά 
καθεστώτα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Or. en

Τροπολογία 1291
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 99 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 για την παράταση της ισχύος 
της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αποφάσεις ισοδυναμίας που έχει ήδη 
εκδώσει η Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 41 παράγραφος 3 και τις 
αναμενόμενες εξελίξεις στο κανονιστικό 
και εποπτικό πλαίσιο των τρίτων χωρών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1292
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 101 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101α
Τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ

Η οδηγία 98/26/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:
Στο άρθρο 1, προστίθεται το ακόλουθο 
εδάφιο:
«Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τα 
δικαιώματα εκπομπών που συνίστανται 
σε οποιεσδήποτε μονάδες οι οποίες 
αναγνωρίζονται για σκοπούς 
συμμόρφωσης με την οδηγία 2003/87/ΕΚ 
(σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου).»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα 
συστήματα διακανονισμού αξιογράφων δεν ενδείκνυται για τα δικαιώματα εκπομπών.
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Τροπολογία 1293
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα Α – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Φύλαξη και διαχείριση 
χρηματοπιστωτικών μέσων για 
λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης 
της θεματοφυλακής και συναφών 
υπηρεσιών όπως η διαχείριση 
χρηματικών διαθεσίμων/παρεχόμενων 
εξασφαλίσεων·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκμίσθωση θυρίδων πρέπει να συνεχίσει να θεωρείται παρεπόμενη υπηρεσία στο πλαίσιο του 
κανονισμού MiFID, δεδομένου ότι πολλές διατάξεις του κανονισμού MiFID δεν ισχύουν για το 
κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή τους θεματοφύλακες. Ωστόσο, οι υπηρεσίες πρέπει να 
εξετάζονται πιο ενδελεχώς βάσει του νέου κανονισμού σχετικά με τα κεντρικά αποθετήρια 
τίτλων και την οδηγία σχετικά με τη νομοθεσία για τις κινητές αξίες.

Τροπολογία 1294
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα Α – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Φύλαξη και διαχείριση 
χρηματοπιστωτικών μέσων για 
λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης 
της θεματοφυλακής και συναφών 
υπηρεσιών όπως η διαχείριση 
χρηματικών διαθεσίμων/παρεχόμενων 
εξασφαλίσεων·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1295
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα Α – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Φύλαξη και διαχείριση 
χρηματοπιστωτικών μέσων για 
λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης 
της θεματοφυλακής και συναφών 
υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών 
διαθεσίμων/παρεχόμενων εξασφαλίσεων·

(9) Φύλαξη και διαχείριση 
χρηματοπιστωτικών μέσων για 
λογαριασμό ιδιωτών πελατών, 
περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και 
συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση 
χρηματικών διαθεσίμων/παρεχόμενων 
εξασφαλίσεων, όταν οι εν λόγω υπηρεσίες 
παρέχονται ως κύριες υπηρεσίες στους
πελάτες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό ιδιωτών πελατών, 
περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών 
διαθεσίμων/παρεχόμενων εξασφαλίσεων, όταν οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται ως κύριες 
υπηρεσίες στους πελάτες

Τροπολογία 1296
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα Α – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Λειτουργία Οργανωμένων 
Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1297
Jean-Paul Gauzès
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα A – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α) Αλγοριθμικές συναλλαγές όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
σημείο 30 της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 1298
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα Α – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α) Αλγοριθμικές συναλλαγές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλοι οι αλγοριθμικοί διαπραγματευτές, ακόμα κι εκείνοι που 
διαπραγματεύονται μόνο για ίδιο λογαριασμό, θα υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
MiFID και του κανονισμού MiFIR.

Τροπολογία 1299
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα Α – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α) Διενέργεια αλγοριθμικών 
συναλλαγών.

Or. en
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Τροπολογία 1300
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα Β – σημείο -1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α) Φύλαξη και διαχείριση 
χρηματοπιστωτικών μέσων για 
λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης 
της θεματοφυλακής και συναφών 
υπηρεσιών όπως η διαχείριση 
χρηματικών διαθεσίμων/παρεχόμενων 
εξασφαλίσεων·

Or. en

Τροπολογία 1301
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα Β – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Φύλαξη και διαχείριση 
χρηματοπιστωτικών μέσων για 
λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης 
της θεματοφυλακής και συναφών 
υπηρεσιών όπως η διαχείριση 
χρηματικών διαθεσίμων/παρεχόμενων 
εξασφαλίσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκμίσθωση θυρίδων πρέπει να συνεχίσει να θεωρείται παρεπόμενη υπηρεσία στο πλαίσιο του 
κανονισμού MiFID, δεδομένου ότι πολλές διατάξεις του κανονισμού MiFID δεν ισχύουν για το 
κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή τους θεματοφύλακες. Ωστόσο, οι υπηρεσίες πρέπει να 
εξετάζονται πιο ενδελεχώς βάσει του νέου κανονισμού σχετικά με τα κεντρικά αποθετήρια 
τίτλων και την οδηγία σχετικά με τη νομοθεσία για τις κινητές αξίες.
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Τροπολογία 1302
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – Τμήμα Β – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Ασφαλιστικές συμβάσεις που 
συνδέονται με μέσα επενδυτικού 
χαρακτήρα.

Or. nl

Τροπολογία 1303
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα Γ – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) επενδυτικά κεφάλαια κλειστού τύπου

Or. en

Τροπολογία 1304
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα Γ – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), 
προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων 
(forward-rate agreements) και άλλες 
συμβάσεις παραγώγων σχετιζόμενες με 

(4) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), 
προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων 
(forward-rate agreements) και άλλες 
συμβάσεις παραγώγων σχετιζόμενες με 
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κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή 
αποδόσεις, δικαιώματα εκπομπών ή άλλα 
μέσα παραγώγων, χρηματοπιστωτικούς 
δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη 
δεκτικά εκκαθαρίσεως με φυσική 
παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα

κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή 
αποδόσεις ή άλλα μέσα παραγώγων, 
χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μεγέθη δεκτικά 
εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση ή με 
ρευστά διαθέσιμα

Or. en

Τροπολογία 1305
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Τμήμα Γ – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) και κάθε 
άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που 
επιδέχονται εκκαθαρίσεως με φυσική 
παράδοση, εφόσον είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά 
ΟΜΔ ή ΠΜΔ

6. Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) και κάθε 
άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που 
επιδέχονται εκκαθαρίσεως με φυσική 
παράδοση, εφόσον είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά 
ΠΜΔ, δεν συνάπτονται για εμπορικούς 
σκοπούς και δεν παρουσιάζουν τα 
χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο νόμος Dodd-Frank στις ΗΠΑ χρησιμοποιεί άλλον ορισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων, ο 
οποίος εξαιρεί ρητά από την κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου τα παράγωγα που ενέχουν 
φυσική παράδοση του υποκείμενου προϊόντος. Προς αποφυγή μειονεκτημάτων για τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι απαραίτητη η προσαρμογή του ορισμού.

Τροπολογία 1306
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα Γ – σημείο 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) και κάθε 
άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που 
επιδέχονται εκκαθαρίσεως με φυσική 
παράδοση, εφόσον είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά 
ΟΔΜ ή ΠΜΔ

(6) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) και κάθε 
άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που 
επιδέχονται εκκαθαρίσεως με φυσική 
παράδοση, εφόσον είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά 
ΟΔΜ ή ΠΜΔ και τα οποία δεν 
προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και 
έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων 
παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων·

Or. en

Τροπολογία 1307
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα Γ – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) και κάθε 
άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που 
επιδέχονται εκκαθαρίσεως με φυσική 
παράδοση, εφόσον είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά 
ΟΔΜ ή ΠΜΔ

(6) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) και κάθε 
άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που δεν 
προορίζονται για εκκαθάριση με φυσική 
παράδοση, εφόσον είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά 
ΟΔΜ ή ΠΜΔ

Or. en

Τροπολογία 1308
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα Γ – σημείο 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) και κάθε 
άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που 
επιδέχονται εκκαθαρίσεως με φυσική 
παράδοση, εφόσον είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά 
ΟΔΜ ή ΠΜΔ

(6) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) και κάθε 
άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που 
επιδέχονται εκκαθαρίσεως με φυσική 
παράδοση, εφόσον είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά 
ή ΠΜΔ

Or. en

Τροπολογία 1309
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα Γ – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), 
προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και 
κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που 
επιδέχονται εκκαθαρίσεως με φυσική 
παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως 
στο τμήμα Γ.6 και δεν προορίζονται για 
εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα 
χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, το κατά πόσον υπόκεινται 
σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω 
αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού 
ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη 
περιθωρίων

(7) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), 
προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και 
κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που 
επιδέχονται εκκαθαρίσεως με φυσική 
παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως 
στο τμήμα Γ.6 και δεν προορίζονται για 
εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα 
χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων

Or. en
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Τροπολογία 1310
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα Γ – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), 
προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και 
κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που 
επιδέχονται εκκαθαρίσεως με φυσική 
παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως 
στο τμήμα Γ.6 και δεν προορίζονται για 
εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα 
χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, το κατά πόσον υπόκεινται 
σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω 
αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού 
ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη 
περιθωρίων

(7) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), 
προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και 
κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που δεν 
προορίζονται για εκκαθάριση με φυσική 
παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως 
στο τμήμα Γ.6 και δεν προορίζονται για 
εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα 
χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, το κατά πόσον υπόκεινται 
σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω 
αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού 
ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη 
περιθωρίων

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω πρόταση θα εναρμονίσει τη νομοθεσία της ΕΕ με τον ορισμό των συμβάσεων 
ανταλλαγής (swaps) όπως προβλέπονται στον νόμο Dodd-Frank Act των ΗΠΑ, όπου η ύπαρξη 
πρόθεσης για την παράδοση εμπορεύματος υποκείμενου σε προθεσμιακή σύμβαση αποτελεί το 
βασικό κριτήριο για να αποτρέπεται το ενδεχόμενο φυσικής παράδοσης εμπορευμάτων στο 
μέλλον. Τα προθεσμιακά συμβόλαια φυσικής παράδοσης που δεν θα υπαχθούν στον ορισμό των 
χρηματοπιστωτικών μέσων καλύπτονται αυτομάτως από τον κανονισμό για την ακεραιότητα 
και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά (REMIT) για εμπορεύματα όπως το φυσικό αέριο και η 
ηλεκτρική ενέργεια.

Τροπολογία 1311
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα Γ – σημείο 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), 
προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και 
κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, 
ναύλους, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες 
επίσημες οικονομικές στατιστικές, που 
πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά 
διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με 
ρευστά διαθέσιμα κατ' επιλογή ενός 
συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω 
αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος 
που επιφέρει τη λύση της σύμβασης) 
καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου 
μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά 
στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, 
δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται 
διαφορετικά στο παρόν τμήμα, που έχουν 
τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά 
ΟΜΔ ή ΠΔΜ, υπόκεινται σε εκκαθάριση 
ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων 
γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές 
κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.

(10) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), 
προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και 
κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, 
ναύλους, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες 
επίσημες οικονομικές στατιστικές, που 
πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά 
διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με 
ρευστά διαθέσιμα κατ' επιλογή ενός 
συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω 
αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος 
που επιφέρει τη λύση της σύμβασης) 
καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου 
μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά 
στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, 
δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται 
διαφορετικά στο παρόν τμήμα, που έχουν 
τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en

Τροπολογία 1312
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα Γ – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), 
προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και 

(10) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), 
προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και 
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κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, 
ναύλους, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες 
επίσημες οικονομικές στατιστικές, που 
πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά 
διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με 
ρευστά διαθέσιμα κατ' επιλογή ενός 
συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω 
αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος 
που επιφέρει τη λύση της σύμβασης) 
καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου 
μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά 
στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, 
δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται 
διαφορετικά στο παρόν τμήμα, που έχουν 
τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά 
ΟΜΔ ή ΠΔΜ, υπόκεινται σε εκκαθάριση ή 
διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων 
γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές 
κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.

κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, 
ναύλους, δικαιώματα εκπομπών ή 
ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες 
οικονομικές στατιστικές, που πρέπει να 
εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή 
μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά 
διαθέσιμα κατ' επιλογή ενός 
συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω 
αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος 
που επιφέρει τη λύση της σύμβασης) 
καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου 
μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά 
στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, 
δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται 
διαφορετικά στο παρόν τμήμα, που έχουν 
τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά 
ΟΜΔ ή ΠΔΜ, υπόκεινται σε εκκαθάριση ή 
διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων 
γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές 
κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.

Or. en

Τροπολογία 1313
Rachida Dati

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – Τμήμα Γ – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Δικαιώματα εκπομπών τα οποία 
περιλαμβάνουν μονάδες οιουδήποτε 
τύπου που πληρούν τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ (Σύστημα εμπορίας 
εκπομπών)

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα εκπομπών δεν αποτελούν χρηματοπιστωτικά μέσα: εκ φύσεως δεν προορίζονται
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να χρησιμοποιηθούν ως μέσα επενδυτικού χαρακτήρα. Ο στόχος τους είναι συγκεκριμένος και 
συνίσταται στην επίτευξη της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ένταξη των 
δικαιωμάτων εκπομπών στην κατηγορία των χρηματοπιστωτικών μέσων θα έχει ως 
αποτέλεσμα την εφαρμογή μιας χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην πραγματική οικονομία.

Τροπολογία 1314
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα Γ – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Για μην υπάρξουν αμφιβολίες, τα 
προθεσμιακά συμβόλαια σχετικά με 
εμπορεύματα που συνάπτονται στην 
ελεύθερη αγορά και εκκαθαρίζονται με 
φυσική παράδοση δεν συγκαταλέγονται 
στην κατηγορία των παραγώγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο κείμενο του κανονισμού MIFID II πρέπει να διασαφηνιστεί περαιτέρω ότι οι 
εμπορευματικές συναλλαγές που διενεργούνται στην ελεύθερη αγορά και εκκαθαρίζονται με 
φυσική παράδοση δεν υπάγονται στον ορισμό των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων. Η 
τροπολογία αποσκοπεί στον καλύτερο προσδιορισμό της εν λόγω έννοιας η οποία είναι καίριας 
σημασίας για τις μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες που ασχολούνται με τα φυσικά εμπορεύματα 
και διαχειρίζονται τους κινδύνους που σχετίζονται με την εμπορική τους δραστηριότητα.

Τροπολογία 1315
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα Γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα Γ α
Λοιπά μέσα

(1) Τα δικαιώματα εκπομπών που 
συνίστανται σε οποιεσδήποτε μονάδες οι 
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οποίες αναγνωρίζονται για σκοπούς 
συμμόρφωσης με την οδηγία 2003/87/ΕΚ 
(σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου) 
θεωρούνται ως χρηματοπιστωτικά μέσα 
αποκλειστικά για τον σκοπό της 
παρούσας οδηγίας, του κανονισμού (ΕΕ) 
.../... [MiFIR], του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
.../... [κανονισμός για την κατάχρηση της 
αγοράς] και της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. …/... 
[οδηγία για την κατάχρηση της αγοράς]

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα εκπομπών είναι εκ φύσεως μη χρηματοπιστωτικά μέσα.

Τροπολογία 1316
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα Δ – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Διαχείριση παρόχου ενοποιημένων
δελτίων παρακολούθησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1317
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – μέρος I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) Τοπικές επιχειρήσεις διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αν με τον όρο «τοπικές επιχειρήσεις» εννοούνται οι τοπικές δημόσιες αρχές, το σημείο αυτό 
πρέπει να διαγραφεί. Οι δήμοι και οι τοπικές δημόσιες αρχές δεν πρέπει ποτέ να 
αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες πελάτες δεδομένου ότι η λειτουργία τους βασίζεται στους 
φόρους των πολιτών.

Τροπολογία 1318
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – μέρος I – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανωτέρω οντότητες θεωρούνται 
επαγγελματίες. Πρέπει ωστόσο να έχουν τη 
δυνατότητα να ζητούν να αντιμετωπιστούν 
ως μη επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων μπορούν να δεχθούν να τους 
παράσχουν υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας. Εάν ο πελάτης μιας 
επιχείρησης επενδύσεων είναι μια από τις 
επιχειρήσεις που αναφέρονται ανωτέρω, η 
επιχείρηση επενδύσεων πρέπει, προτού του 
παράσχει υπηρεσίες, να τον ενημερώσει 
ότι θεωρείται, με βάση τις πληροφορίες 
που διαθέτει η επιχείρηση, επαγγελματίας 
πελάτης και ότι θα αντιμετωπιστεί ως 
τέτοιος, εκτός εάν η επιχείρηση και ο 
πελάτης συμφωνήσουν διαφορετικά. Η 
επιχείρηση πρέπει επίσης να ενημερώσει 
τον πελάτη ότι μπορεί να ζητήσει την 
αλλαγή των όρων της σύμβασης για να 
τύχει υψηλότερης προστασίας.

Οι ανωτέρω οντότητες θεωρούνται 
επαγγελματίες. Πρέπει ωστόσο να έχουν τη 
δυνατότητα να ζητούν να αντιμετωπιστούν 
ως μη επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων να δεχθούν να τους 
παράσχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας 
κατόπιν αιτήματος. Εάν ο πελάτης μιας 
επιχείρησης επενδύσεων είναι μια από τις 
επιχειρήσεις που αναφέρονται ανωτέρω, η 
επιχείρηση επενδύσεων πρέπει, προτού του 
παράσχει υπηρεσίες, να τον ενημερώσει 
ότι θεωρείται, με βάση τις πληροφορίες 
που διαθέτει η επιχείρηση, επαγγελματίας 
πελάτης και ότι θα αντιμετωπιστεί ως 
τέτοιος, εκτός εάν ο πελάτης ζητήσει να 
τον αντιμετωπίσουν ως μη επαγγελματία. 
Η επιχείρηση πρέπει επίσης να ενημερώσει 
τον πελάτη ότι μπορεί να ζητήσει την 
αλλαγή των όρων της σύμβασης για να 
τύχει υψηλότερης προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επαγγελματίες πελάτες πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως το δικαίωμα για υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας όταν το ζητούν.
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Τροπολογία 1319
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – μέρος II – σημείο II.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορεί επίσης να επιτραπεί σε πελάτες 
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο τμήμα 
Ι, περιλαμβανομένων των δημόσιων 
φορέων των δημόσιων αρχών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, των δήμων και 
κοινοτήτων, καθώς και των μεμονωμένων 
ιδιωτών επενδυτών, να παραιτηθούν από 
μέρος της προστασίας που τους παρέχουν 
οι κανόνες δεοντολογίας των επιχειρήσεων 
επενδύσεων.

Μπορεί επίσης να επιτραπεί σε πελάτες 
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο τμήμα 
Ι, εξαιρουμένων των δημόσιων φορέων,
των δημόσιων αρχών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των δήμων και 
κοινοτήτων, να παραιτηθούν από μέρος 
της προστασίας που τους παρέχουν οι 
κανόνες δεοντολογίας των επιχειρήσεων 
επενδύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δήμοι και οι τοπικές δημόσιες αρχές δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες 
πελάτες δεδομένου ότι η λειτουργία τους βασίζεται στους φόρους των πολιτών.

Τροπολογία 1320
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – μέρος II – στοιχείο II.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν
συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση 
της εμπειρίας και των γνώσεων των αρχών 
τοπικής αυτοδιοίκησης που ζητούν να 
υπαχθούν στο καθεστώς των 
επαγγελματικών πελατών. Τα εν λόγω 
κριτήρια μπορεί να είναι διαφορετικά ή 
πρόσθετα σε σχέση με εκείνα της 
προηγούμενης παραγράφου.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν συγκεκριμένα 
και αυστηρά κριτήρια για την αξιολόγηση 
της εμπειρίας και των γνώσεων των αρχών 
τοπικής αυτοδιοίκησης που ζητούν να 
υπαχθούν στο καθεστώς των 
επαγγελματικών πελατών. Τα εν λόγω 
κριτήρια μπορεί να είναι διαφορετικά ή 
πρόσθετα σε σχέση με εκείνα της 
προηγούμενης παραγράφου.

Or. en



PE489.423v01-00 68/69 AM\901516EL.doc

EL

Τροπολογία 1321
Syed Kamall, Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Παράρτημα IΙ α

Προσδιορισμός των στοιχείων κόστους στις ανακοινώσεις για λόγους διαφήμισης ή 
εμπορικής προώθησης

% 
ετ
ησ
ίω
ς

Σημειώσεις 

(Όλοι οι υπολογισμοί 
πραγματοποιούνται βάσει της ελάχιστης 
απαιτούμενης επένδυσης ή του 
συνήθους επενδυόμενου ποσού σε 
περίπτωση μη καθορισμού της 
ελάχιστης απαιτούμενης επένδυσης)

% ετήσιου τέλους διαχειρίσεως 
(AMC)

% δαπανών θεματοφυλακής και 
διοικητικές δαπάνες κ.λπ.

% αμοιβών βάσει απόδοσης Βάσει των δημοσιοποιημένων αμοιβών 
απόδοσης 12μήνου ή του μέσου όρου 
έως και των τριών τελευταίων ετών 
εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

% δαπανών συναλλαγών Βάσει των τελευταίων δώδεκα μηνών ή 
του μέσου όρου έως και των τριών 
τελευταίων ετών εφόσον υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία. 
Δαπάνες συναλλαγών = Συντελεστής 
ανακύκλησης χαρτοφυλακίου Χ 
εκτιμώμενο πλήρες κόστος 
αγοράς/πώλησης των υποκείμενων 
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στοιχείων ενεργητικού. 
Για τα περισσότερα κεφάλαια θα 
χρησιμοποιηθεί ένα από κοινού 
συμφωνηθέν πρόγραμμα δαπανών.

% λοιπών δαπανών Π.χ. πρόσθετες δαπάνες υποκείμενων 
κεφαλαίων κατά την επένδυση σε 
αμοιβαία κεφάλαια κεφαλαίων (fund of 
fund) εφόσον δεν έχουν συμπεριληφθεί 
ανωτέρω.

Μείον λοιπά επαναλαμβανόμενα 
έσοδα

Π.χ. καθαρά έσοδα από τον δανεισμό 
τίτλων ή άλλα επαναλαμβανόμενα έσοδα 
των τελευταίων δώδεκα μηνών ή μέσος 
όρος έως και των τριών τελευταίων 
ετών εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία.

Συνολικό κόστος παρόχου (TPC) Αυτό είναι το στοιχείο που πρέπει να 
κοινοποιούν οι διαχειριστές κεφαλαίων.

Προμήθειες πλατφόρμας μέσω 
του διαύλου πωλήσεων A

Εφόσον δεν έχουν ήδη συμπεριληφθεί 
στα παραπάνω ποσά.

Δαπάνες εισόδου/εξόδου μέσω 
του διαύλου πωλήσεων Α

Όλες οι δαπάνες πρέπει να 
αποσβένονται σε διάστημα πέντε ετών, 
διάστημα στο οποίο εκτιμάται ότι 
αντιστοιχεί η διάρκεια της επένδυσης, 
εκτός κι αν προβλέπεται διαφορετικά 
π.χ. για τις συντάξεις.

Δαπάνες για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και σχετικές 
επιστροφές ή λοιπές 
δαπάνες/επαναλαμβανόμενα 
έσοδα που δεν 
συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω 
μέσω του διαύλου πωλήσεων Α

Αποσβένονται σε διάστημα πέντε ετών 
εκτός αν άλλως αναφέρεται ανωτέρω.

Συνολικό κόστος επένδυσης 
(TCI) μέσω του διαύλου 
πωλήσεων Α

Αυτό είναι το στοιχείο που πρέπει να 
κοινοποιηθεί από τον δίαυλο πωλήσεων.

Or. en


