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Τροπολογία 218
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει 
αποκαλύψει τις αδυναμίες όσον αφορά τη 
λειτουργία και τη διαφάνεια των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Η εξέλιξη 
των χρηματοπιστωτικών αγορών έχει 
καταδείξει την ανάγκη ενίσχυσης του 
πλαισίου για τη ρύθμιση των αγορών 
χρηματοπιστωτικών μέσων με σκοπό την 
αύξηση της διαφάνειας, την καλύτερη 
προστασία των επενδυτών, την ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης, τη μείωση των μη 
ρυθμιζόμενων τομέων και τη διασφάλιση
της εκχώρησης επαρκών εξουσιών στους 
εποπτικούς φορείς για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους.

(4) Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει 
αποκαλύψει τις αδυναμίες όσον αφορά τη 
λειτουργία και τη διαφάνεια των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Η εξέλιξη 
των χρηματοπιστωτικών αγορών έχει 
καταδείξει την ανάγκη ενίσχυσης του 
πλαισίου για τη ρύθμιση των αγορών 
χρηματοπιστωτικών μέσων με σκοπό την 
αύξηση της διαφάνειας, την καλύτερη 
προστασία των επενδυτών, την ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης, τη διασφάλιση της 
εξάλειψης μη ρυθμιζόμενων τομέων και 
της εκχώρησης επαρκών εξουσιών στους 
εποπτικούς φορείς για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 219
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα ρυθμιστικά όργανα σε διεθνές 
επίπεδο συμφωνούν ότι οι αδυναμίες της 
εταιρικής διακυβέρνησης σε ορισμένους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καθώς 
επίσης η απουσία ασφαλιστικών 
δικλείδων, έχουν αποτελέσει παράγοντα ο 
οποίος έχει συμβάλλει στη 
χρηματοπιστωτική κρίση. Η υπέρμετρη και 

(5) Τα ρυθμιστικά όργανα σε διεθνές 
επίπεδο συμφωνούν ότι οι αδυναμίες της 
εταιρικής διακυβέρνησης σε ορισμένους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καθώς 
επίσης η απουσία ασφαλιστικών 
δικλείδων, έχουν αποτελέσει παράγοντα ο 
οποίος έχει συμβάλλει στη 
χρηματοπιστωτική κρίση. Η υπέρμετρη και 
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απερίσκεπτη ανάληψη κινδύνων μπορεί να 
οδηγήσει στην χρεοκοπία μεμονωμένων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών και σε 
συστημικά προβλήματα τόσο στα κράτη 
μέλη, όσο και παγκοσμίως. Η λανθασμένη 
διαχείριση των επιχειρήσεων που 
παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες μπορεί να 
αποβεί επιζήμια για τον επενδυτή και να 
οδηγήσει σε απώλεια της εμπιστοσύνης 
των επενδυτών. Προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι δυνητικά επιζήμιες 
επιπτώσεις αυτών των αδυναμιών στις 
διευθετήσεις εταιρικής διακυβέρνησης, οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
συμπληρωθούν με λεπτομερέστερες αρχές 
και ελάχιστα πρότυπα. Οι εν λόγω αρχές 
και τα πρότυπα πρέπει να εφαρμόζονται 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα 
και την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων 
επενδύσεων.

απερίσκεπτη ανάληψη κινδύνων μπορεί να 
οδηγήσει στην χρεοκοπία μεμονωμένων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών και σε 
συστημικά προβλήματα τόσο στα κράτη 
μέλη, όσο και παγκοσμίως. Η λανθασμένη 
διαχείριση των επιχειρήσεων που 
παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες μπορεί να 
αποβεί επιζήμια για τον επενδυτή και να 
οδηγήσει σε απώλεια της εμπιστοσύνης 
των επενδυτών. Προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι δυνητικά επιζήμιες 
επιπτώσεις αυτών των αδυναμιών στις 
διευθετήσεις εταιρικής διακυβέρνησης, οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
συμπληρωθούν με λεπτομερέστερες αρχές 
και ελάχιστα πρότυπα. Οι εν λόγω αρχές 
και τα πρότυπα πρέπει να εφαρμόζονται 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα 
και την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων 
επενδύσεων. Ως προς το ζήτημα των 
μελών των διοικητικών συμβουλίων, 
αποτελεί ευθύνη των μετόχων να 
διασφαλίζουν ότι όλα τα μέλη είναι 
πάντοτε άτομα αναγνωρισμένου κύρους 
και διαθέτουν επαρκή κατάρτιση, 
δεξιότητες και εμπειρία, ενώ 
αναγνωρίζεται ότι οι θέσεις σε ΔΣ 
διαφέρουν και ότι επομένως δεν είναι 
εγγυημένες οι λεπτομερείς διατάξεις 
καθώς και τα ποσοτικά όρια για τον 
αριθμό των θέσεων που μπορούν να 
κατέχονται.

Or. en

Τροπολογία 220
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι 
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατά 
τη διάσκεψη κορυφής της Ομάδας των 
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20 (G20) στις Κάννες (4 Νοεμβρίου 2011) 
αποσκοπούν στη δημιουργία ενός 
παγκόσμιου ταυτοποιητή νομικής 
οντότητας (legal entity identifier – LEI) ο 
οποίος θα προσδιορίζει με μοναδικό 
τρόπο τους συμβαλλόμενους στις 
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές·

Or. fr

Τροπολογία 221
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Είναι σκόπιμο να περιληφθούν στον 
κατάλογο των χρηματοπιστωτικών μέσων 
ορισμένα παράγωγα επί εμπορευμάτων και 
άλλα παράγωγα, ο τρόπος διάρθρωσης και 
διαπραγμάτευσης των οποίων εγείρει 
ζητήματα ρυθμιστικής προσέγγισης 
παρόμοια με τα ανακύπτοντα από 
παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά μέσα.

(8) Είναι σκόπιμο να περιληφθούν στον 
κατάλογο των χρηματοπιστωτικών μέσων 
όλα τα παράγωγα επί εμπορευμάτων και 
άλλα παράγωγα, ο τρόπος διάρθρωσης και 
διαπραγμάτευσης των οποίων εγείρει 
ζητήματα ρυθμιστικής προσέγγισης 
παρόμοια με τα ανακύπτοντα από 
παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά μέσα.

Or. en

Τροπολογία 222
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Είναι σκόπιμο να περιληφθούν στον 
κατάλογο των χρηματοπιστωτικών μέσων 
ορισμένα παράγωγα επί εμπορευμάτων και 
άλλα παράγωγα, ο τρόπος διάρθρωσης και 
διαπραγμάτευσης των οποίων εγείρει 
ζητήματα ρυθμιστικής προσέγγισης 
παρόμοια με τα ανακύπτοντα από 

(8) Είναι σκόπιμο να περιληφθούν στον 
κατάλογο των χρηματοπιστωτικών μέσων 
ορισμένα παράγωγα επί εμπορευμάτων και 
άλλα παράγωγα, ο τρόπος διάρθρωσης και 
διαπραγμάτευσης των οποίων εγείρει 
ζητήματα ρυθμιστικής προσέγγισης 
παρόμοια με τα ανακύπτοντα από 
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παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά μέσα. παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά μέσα.
Ασφαλιστικές συμβάσεις όσον αφορά 
δραστηριότητες των κατηγοριών που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), εάν 
συνάπτονται με ασφαλιστική επιχείρηση, 
αντασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστική 
επιχείρηση τρίτης χώρας ή 
αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης 
χώρας, δεν αποτελούν παράγωγα ή 
συμβάσεις παραγώγων για τους σκοπούς 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 223
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στις δευτερεύουσες αγορές άμεσης 
παράδοσης δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ 
(EUA) έχουν παρουσιαστεί διάφορες 
δόλιες πρακτικές που ενδέχεται να 
υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στα 
συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων, όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ και 
λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση του 
συστήματος μητρώων δικαιωμάτων 
εκπομπών και των όρων για το άνοιγμα 
λογαριασμού για την εμπορία δικαιωμάτων 
εκπομπών. Προκειμένου να ενισχυθεί η 
ακεραιότητα και να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική λειτουργία των αγορών 
αυτών, συμπεριλαμβανομένης της 
συνολικής εποπτείας της 

(9) Στις δευτερεύουσες αγορές άμεσης 
παράδοσης δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ 
(EUA) έχουν παρουσιαστεί διάφορες 
δόλιες πρακτικές που ενδέχεται να 
υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στα 
συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων, όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ και 
λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση του 
συστήματος μητρώων δικαιωμάτων 
εκπομπών και των όρων για το άνοιγμα 
λογαριασμού για την εμπορία δικαιωμάτων 
εκπομπών. Προκειμένου να ενισχυθεί η 
ακεραιότητα και να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική λειτουργία των αγορών 
αυτών, συμπεριλαμβανομένης της 
συνολικής εποπτείας της 
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διαπραγματευτικής δραστηριότητας, 
ενδείκνυται η συμπλήρωση των μέτρων 
που λαμβάνονται βάσει της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ με την πλήρη ένταξη των 
δικαιωμάτων εκπομπών στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και του 
κανονισμού ----/-- (κανονισμός 
κατάχρησης αγοράς), με την κατάταξη 
τους ως χρηματοπιστωτικά μέσα.

διαπραγματευτικής δραστηριότητας, 
ενδείκνυται η συμπλήρωση των μέτρων 
που λαμβάνονται βάσει της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ με την πλήρη ένταξη των 
δικαιωμάτων εκπομπών στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και του 
κανονισμού ----/-- (κανονισμός 
κατάχρησης αγοράς).

Or. en

Τροπολογία 224
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 
συνολικό ρυθμιστικό καθεστώς που να 
διέπει την εκτέλεση των συναλλαγών επί 
χρηματοπιστωτικών μέσων, ανεξάρτητα 
από τις μεθόδους διαπραγμάτευσης που 
χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, ώστε 
να εξασφαλισθεί η υψηλή ποιότητα στην 
εκτέλεση των συναλλαγών των επενδυτών 
και να διασφαλισθεί η ακεραιότητα και η 
αποτελεσματικότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στο 
σύνολό του. Θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα πλαίσιο συνεκτικό και ικανό να 
λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο, το οποίο θα 
ρυθμίζει τους κυριότερους τρόπους 
εκτέλεσης εντολών που χρησιμοποιούνται 
σήμερα στην ευρωπαϊκή 
χρηματοπιστωτική αγορά. Είναι 
απαραίτητο να αναγνωριστεί η εμφάνιση, 
παράλληλα με τις ρυθμιζόμενες αγορές, 
μιας νέας γενεάς οργανωμένων 
συστημάτων διαπραγμάτευσης, τα οποία 
θα πρέπει να υπαχθούν σε υποχρεώσεις 
που να διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
και εύρυθμη λειτουργία των 

(11) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 
συνολικό ρυθμιστικό καθεστώς που να 
διέπει την εκτέλεση των συναλλαγών επί 
χρηματοπιστωτικών μέσων, ανεξάρτητα 
από τις μεθόδους διαπραγμάτευσης που 
χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, ώστε 
να εξασφαλισθεί η υψηλή ποιότητα στην 
εκτέλεση των συναλλαγών των επενδυτών 
και να διασφαλισθεί η ακεραιότητα και η 
αποτελεσματικότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στο 
σύνολό του. Θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα πλαίσιο συνεκτικό και ικανό να 
λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο, το οποίο θα 
ρυθμίζει τους κυριότερους τρόπους 
εκτέλεσης εντολών που χρησιμοποιούνται 
σήμερα στην ευρωπαϊκή 
χρηματοπιστωτική αγορά. Είναι 
απαραίτητο να αναγνωριστεί η εμφάνιση, 
παράλληλα με τις ρυθμιζόμενες αγορές και 
τους ΠΜΔ, μιας νέας γενεάς οργανωμένων 
συστημάτων διαπραγμάτευσης, τα οποία 
έχουν επωφεληθεί από ένα κανονιστικό 
κενό στο υφιστάμενο καθεστώς της 
οδηγίας MiFID και θα πρέπει να 
υπαχθούν σε υποχρεώσεις που να 
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χρηματοπιστωτικών αγορών. διασφαλίζουν την αποτελεσματική και 
εύρυθμη λειτουργία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών.

Or. en

Τροπολογία 225
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όλοι οι τόποι διαπραγμάτευσης, 
δηλαδή οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι 
πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
(ΠΜΔ) και οι οργανωμένοι μηχανισμοί 
διαπραγμάτευσης (ΟΜΔ) πρέπει να 
ορίζουν διαφανείς κανόνες που θα διέπουν 
την πρόσβαση στο μηχανισμό. Ωστόσο, 
μολονότι οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
ΠΜΔ πρέπει να εξακολουθήσουν να 
υπόκεινται σε απαιτήσεις που πολύ μεγάλο 
βαθμό ομοιότητας σχετικά με τα πρόσωπα 
τα οποία μπορούν να γίνουν δεκτά ως μέλη 
ή συμμετέχοντες, οι ΟΜΔ πρέπει να 
μπορούν να καθορίζουν και να περιορίζουν
την πρόσβαση βάσει, μεταξύ άλλων, του 
ρόλου που διαδραματίζουν και των 
υποχρεώσεων που έχουν οι εν λόγω 
διαχειριστές έναντι των πελατών τους.

(12) Όλοι οι τόποι διαπραγμάτευσης, 
δηλαδή οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι 
πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
(ΠΜΔ) και οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές πρέπει να ορίζουν 
διαφανείς κανόνες που θα διέπουν την 
πρόσβαση στο μηχανισμό. Ωστόσο, 
μολονότι οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
ΠΜΔ πρέπει να εξακολουθήσουν να 
υπόκεινται σε απαιτήσεις που πολύ μεγάλο 
βαθμό ομοιότητας έχουν σχετικά με τα 
πρόσωπα τα οποία μπορούν να γίνουν 
δεκτά ως μέλη ή συμμετέχοντες, οι 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές πρέπει 
να μπορούν να καθορίζουν και να 
περιορίζουν την πρόσβαση βάσει, μεταξύ 
άλλων, του ρόλου που διαδραματίζουν και 
των υποχρεώσεων που έχουν έναντι των 
πελατών τους.
(Η παρούσα τροπολογία (ήτοι η διαγραφή 
του «ΟΜΔ») αφορά ολόκληρο το κείμενο. 
Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

All trading platforms operated by market operators or investment firms should be properly 
regulated. As supported by the European Parliament in its December 2010 Report on Dark 
Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category for any asset class
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(i.e.OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, including the inclusion 
of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should be deleted. Instead, the 
existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and SI) should be clarified 
and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which should not be subject to 
the public market rules, must be introduced.Systematic Internalisation needs to continue to be 
included expressly as a trading venue, and should be subject to transparent access rules. SIs 
should be able to limit their trading participants to their clients, given that the operator runs 
a risk by carrying out the trades on its own book.

Τροπολογία 226
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όλοι οι τόποι διαπραγμάτευσης, 
δηλαδή οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι 
πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
(ΠΜΔ) και οι οργανωμένοι μηχανισμοί 
διαπραγμάτευσης (ΟΜΔ) πρέπει να 
ορίζουν διαφανείς κανόνες που θα διέπουν 
την πρόσβαση στο μηχανισμό. Ωστόσο, 
μολονότι οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
ΠΜΔ πρέπει να εξακολουθήσουν να 
υπόκεινται σε απαιτήσεις που πολύ μεγάλο 
βαθμό ομοιότητας σχετικά με τα πρόσωπα 
τα οποία μπορούν να γίνουν δεκτά ως μέλη 
ή συμμετέχοντες, οι ΟΜΔ πρέπει να 
μπορούν να καθορίζουν και να περιορίζουν 
την πρόσβαση βάσει, μεταξύ άλλων, του 
ρόλου που διαδραματίζουν και των 
υποχρεώσεων που έχουν οι εν λόγω 
διαχειριστές έναντι των πελατών τους.

(12) Όλοι οι τόποι διαπραγμάτευσης, 
δηλαδή οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι 
πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
(ΠΜΔ) και οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές πρέπει να ορίζουν 
διαφανείς κανόνες που θα διέπουν την 
πρόσβαση στο μηχανισμό. Ωστόσο, 
μολονότι οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
ΠΜΔ πρέπει να εξακολουθήσουν να 
υπόκεινται σε απαιτήσεις που πολύ μεγάλο 
βαθμό ομοιότητας έχουν σχετικά με τα 
πρόσωπα τα οποία μπορούν να γίνουν 
δεκτά ως μέλη ή συμμετέχοντες, οι 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές πρέπει 
να μπορούν να καθορίζουν και να 
περιορίζουν την πρόσβαση βάσει, μεταξύ 
άλλων, του ρόλου που διαδραματίζουν και 
των υποχρεώσεων που έχουν οι εν λόγω 
διαχειριστές έναντι των πελατών τους.
(Η διαγραφή της κατηγορίας «ΟΜΔ» που 
περιέχεται στην παρούσα τροπολογία αφορά 
ολόκληρο το κείμενο. Η έγκρισή της απαιτεί 
αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 
κείμενο.)

Or. en
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Ο κύριος παράγοντας που διακρίνει τους προτεινόμενους ΟΜΔ από τους ΠΜΔ είναι η 
διακριτική ευχέρεια στην εκτέλεση εντολών των πελατών η οποία ενέχει τον κίνδυνο να 
οδηγήσει σε καταχρήσεις που αποβαίνουν εις βάρος ιδιαίτερα των μη ενημερωμένων 
επενδυτών. Επιπλέον, μια νέα κατηγορία είναι πιθανό να κατακερματίσει τις αγορές ακόμα 
περισσότερο. Συστηματικός εσωτερικοποιητής θα πρέπει να θεωρηθεί ένας τόπος εκτέλεσης 
σύμφωνα με την οδηγία MiFID και θα πρέπει να υπόκειται σε κανόνες διαφανούς πρόσβασης. 
Αλλά οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές (ΣΕ) μπορούν να περιορίσουν σε ορισμένες 
περιπτώσεις την πρόσβαση στην πλατφόρμα, καθώς ο διαχειριστής ΣΕ διατρέχει τον κίνδυνο να 
διεξαγάγει τις συναλλαγές στο δικό του βιβλίο συναλλαγών.

Τροπολογία 227
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όλοι οι τόποι διαπραγμάτευσης, 
δηλαδή οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι 
πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
(ΠΜΔ) και οι οργανωμένοι μηχανισμοί 
διαπραγμάτευσης (ΟΜΔ) πρέπει να 
ορίζουν διαφανείς κανόνες που θα διέπουν 
την πρόσβαση στο μηχανισμό. Ωστόσο, 
μολονότι οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
ΠΜΔ πρέπει να εξακολουθήσουν να 
υπόκεινται σε απαιτήσεις που πολύ μεγάλο 
βαθμό ομοιότητας σχετικά με τα πρόσωπα 
τα οποία μπορούν να γίνουν δεκτά ως μέλη 
ή συμμετέχοντες, οι ΟΜΔ πρέπει να 
μπορούν να καθορίζουν και να περιορίζουν 
την πρόσβαση βάσει, μεταξύ άλλων, του 
ρόλου που διαδραματίζουν και των 
υποχρεώσεων που έχουν οι εν λόγω 
διαχειριστές έναντι των πελατών τους.

(12) Όλοι οι τόποι διαπραγμάτευσης, 
δηλαδή οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι 
πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
(ΠΜΔ) και οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές πρέπει να ορίζουν 
διαφανείς κανόνες που θα διέπουν την 
πρόσβαση στο μηχανισμό. Ωστόσο, 
μολονότι οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
ΠΜΔ πρέπει να εξακολουθήσουν να 
υπόκεινται σε απαιτήσεις που πολύ μεγάλο 
βαθμό ομοιότητας έχουν σχετικά με τα 
πρόσωπα τα οποία μπορούν να γίνουν 
δεκτά ως μέλη ή συμμετέχοντες, οι 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές πρέπει 
να μπορούν να καθορίζουν και να 
περιορίζουν την πρόσβαση βάσει, μεταξύ 
άλλων, του ρόλου που διαδραματίζουν και 
των υποχρεώσεων που έχουν οι εν λόγω 
διαχειριστές έναντι των πελατών τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατηγορία ΟΜΔ διαγράφεται καθώς όλες οι πλατφόρμες συναλλαγών τις οποίες 
διαχειρίζονται διαχειριστές της αγοράς ή επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να υπόκεινται σε 



AM\901763EL.doc 11/149 PE489.463v01-00

EL

ορθούς κανόνες αγοράς (ήτοι διαφάνεια, εκτέλεση χωρίς διακριτική ευχέρεια, πρόσβαση χωρίς 
διακρίσεις και πλήρη εποπτεία της αγοράς).

Τροπολογία 228
Anne E. Jensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όλοι οι τόποι διαπραγμάτευσης, 
δηλαδή οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι 
πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
(ΠΜΔ) και οι οργανωμένοι μηχανισμοί 
διαπραγμάτευσης (ΟΜΔ) πρέπει να 
ορίζουν διαφανείς κανόνες που θα διέπουν 
την πρόσβαση στο μηχανισμό. Ωστόσο, 
μολονότι οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
ΠΜΔ πρέπει να εξακολουθήσουν να 
υπόκεινται σε απαιτήσεις που πολύ μεγάλο 
βαθμό ομοιότητας σχετικά με τα πρόσωπα 
τα οποία μπορούν να γίνουν δεκτά ως μέλη 
ή συμμετέχοντες, οι ΟΜΔ πρέπει να 
μπορούν να καθορίζουν και να περιορίζουν 
την πρόσβαση βάσει, μεταξύ άλλων, του 
ρόλου που διαδραματίζουν και των 
υποχρεώσεων που έχουν οι εν λόγω 
διαχειριστές έναντι των πελατών τους.

(12) Όλοι οι τόποι διαπραγμάτευσης, 
δηλαδή οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι 
πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
(ΠΜΔ) και οι οργανωμένοι μηχανισμοί 
διαπραγμάτευσης (ΟΜΔ) πρέπει να 
ορίζουν διαφανείς κανόνες που θα διέπουν 
την πρόσβαση στο μηχανισμό. Ωστόσο,
μολονότι οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
ΠΜΔ πρέπει να εξακολουθήσουν να 
υπόκεινται σε παρόμοιες απαιτήσεις 
σχετικά με τα πρόσωπα τα οποία μπορούν 
να γίνουν δεκτά ως μέλη ή συμμετέχοντες, 
οι ΟΜΔ, οι οποίοι παρέχουν οργανωμένη 
εκτέλεση και διευθέτηση συναλλαγών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα πέραν των 
μετοχών, πρέπει να μπορούν να 
καθορίζουν και να περιορίζουν την 
πρόσβαση βάσει, μεταξύ άλλων, του ρόλου 
που διαδραματίζουν και των υποχρεώσεων 
που έχουν οι εν λόγω διαχειριστές έναντι 
των πελατών τους. Για τους ΟΜΔ που 
προσφέρουν οργανωμένη εκτέλεση και 
διευθέτηση συναλλαγών μετοχών, τυχόν 
διακριτική ευχέρεια σε σχέση με τον 
καθορισμό ή τον περιορισμό της 
πρόσβασης θα πρέπει να περιορίζεται στο 
να επιτρέπεται ο διαχειριστής του ΟΜΔ 
να προσφέρει πρόσβαση μόνο στους 
πελάτες του, αποκλείοντας πιστωτικά 
ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων. 
Επιπροσθέτως, οι ΟΜΔ που προσφέρουν 
εκτέλεση και διεκπεραίωση συναλλαγών 
με μετοχές θα πρέπει, εάν επιτυγχάνεται 
σημαντικό μερίδιο της αγοράς των 
συναλλαγών με τις σχετικές μετοχές, να 
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άρουν τυχόν περιορισμούς πρόσβασης.

Or. en

Τροπολογία 229
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όλοι οι τόποι διαπραγμάτευσης, 
δηλαδή οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι 
πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
(ΠΜΔ) και οι οργανωμένοι μηχανισμοί 
διαπραγμάτευσης (ΟΜΔ) πρέπει να 
ορίζουν διαφανείς κανόνες που θα διέπουν 
την πρόσβαση στο μηχανισμό. Ωστόσο, 
μολονότι οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
ΠΜΔ πρέπει να εξακολουθήσουν να 
υπόκεινται σε απαιτήσεις που πολύ μεγάλο 
βαθμό ομοιότητας σχετικά με τα πρόσωπα 
τα οποία μπορούν να γίνουν δεκτά ως μέλη 
ή συμμετέχοντες, οι ΟΜΔ πρέπει να 
μπορούν να καθορίζουν και να περιορίζουν 
την πρόσβαση βάσει, μεταξύ άλλων, του 
ρόλου που διαδραματίζουν και των 
υποχρεώσεων που έχουν οι εν λόγω 
διαχειριστές έναντι των πελατών τους.

(12) Όλοι οι τόποι διαπραγμάτευσης, 
δηλαδή οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι 
πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
(ΠΜΔ) και οι οργανωμένοι μηχανισμοί 
διαπραγμάτευσης (ΟΜΔ) πρέπει να 
ορίζουν διαφανείς κανόνες που θα διέπουν 
την πρόσβαση στο μηχανισμό. Ωστόσο, 
μολονότι οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
ΠΜΔ πρέπει να εξακολουθήσουν να 
υπόκεινται σε απαιτήσεις που πολύ μεγάλο 
βαθμό ομοιότητας έχουν σχετικά με τα 
πρόσωπα τα οποία μπορούν να γίνουν 
δεκτά ως μέλη ή συμμετέχοντες, οι ΟΜΔ 
πρέπει να μπορούν να καθορίζουν και να 
περιορίζουν την πρόσβαση βάσει, μεταξύ 
άλλων, του ρόλου που διαδραματίζουν και 
των υποχρεώσεων που έχουν οι εν λόγω 
διαχειριστές έναντι των πελατών τους. Με 
στόχο να παρέχονται στους επενδυτές 
περισσότερες επιλογές και ευελιξία, οι 
διαχειριστές ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ 
και ΟΜΔ μπορούν να παρέχουν στους 
χρήστες τη δυνατότητα να ορίζουν τον 
τύπο ροής εντολών με τις οποίες οι 
εντολές τους αλληλεπιδρούν, προτού οι 
εντολές τους εισέλθουν στο σύστημα 
(βάσει της φερεγγυότητας του 
αντισυμβαλλόμενου ή άλλων 
παραγόντων).

Or. en



AM\901763EL.doc 13/149 PE489.463v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Οι χρήστες τόπων, ρυθμιζόμενων αγορών (ΡΑ), ΠΜΔ και ΟΜΔ, πρέπει να έχουν την ευελιξία 
να καθορίσουν τον τύπο ροής με τον οποίο οι εντολές τους θα αλληλεπιδρούν. Αυτό θα τους 
επέτρεπε να επιλέγουν να συναλλάσσονται με ασφαλιστικά ταμεία αλλά όχι με διαπραγματευτές 
υψηλής συχνότητας ή να επιλέγουν τον αντισυμβαλλόμενό τους βάσει της φερεγγυότητάς του. 
Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο στη διαχείριση του 
κινδύνου και του τύπου ρευστότητας στην οποία εκτίθενται. Αυτή η επιλογή δεν θα πρέπει να 
επιτρέπει στους πελάτες να κάνουν διακρίσεις μεταξύ αντισυμβαλλομένων.

Τροπολογία 230
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Όπως ορίζεται ο ΠΜΔ και ο ΟΜΔ, 
θα πρέπει να δίνεται στους συμμετέχοντες 
στην αγορά δυνατότητα επιλογής της 
κατηγορίας του συμμετέχοντος στην 
αγορά με τον οποίο οι εντολές τους 
αλληλεπιδρούν, εφόσον αυτό 
επιτυγχάνεται με τρόπο ανοιχτό και 
διαφανή, και δεν συνεπάγεται διακρίσεις 
από τον διαχειριστή της πλατφόρμας. 
Καθώς εισάγονται περισσότερα 
αναγνωριστικά και δείκτες συναλλαγών, 
οι τόποι συναλλαγών θα πρέπει να 
μπορούν να ορίζουν διάφορες κατηγορίες 
μέλους για να τα προωθούν ως μια 
πρόσθετη, προαιρετική υπηρεσία προς 
τους χρήστες, ανάλογα με την περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός ΠΜΔ προσφέρει αυτού του τύπου τη δυνατότητα στους χρήστες 
είτε μέσω προσωπικής επιλογής είτε μέσω ειδικά σχεδιασμένων τεχνολογιών. Καθώς αυτή η 
νομοθεσία επιτρέπει τον εντοπισμό ορισμένων κατηγοριών συμμετέχοντα στην αγορά, θα πρέπει 
να διευκρινίζεται ότι οι ΠΜΔ και οι ΟΜΔ πρέπει να μπορούν να επιτρέπουν στους πελάτες να 
επιλέξουν εντολές με τις οποίες δεν επιθυμούν να αλληλεπιδρούν, όπως χρηματιστηριακές 
επιχειρήσεις υψηλής συχνότητας.
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Τροπολογία 231
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
εκτελεί εντολές πελατών βάσει ίδιων 
κεφαλαίων πρέπει να θεωρείται ως 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός 
αν οι συναλλαγές διεξάγονται εκτός 
ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και ΟΜΔ σε 
ευκαιριακή, περιστασιακή και μη 
κανονική βάση. Οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές πρέπει να ορίζονται ως 
επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες, συχνά 
και συστηματικά, συναλλάσσονται για ίδιο 
λογαριασμό εκτελώντας εντολές πελατών 
εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ ή ΟΜΔ. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο στόχος και 
η αποτελεσματική εφαρμογή του ορισμού 
αυτού στις επιχειρήσεις επενδύσεων, κάθε 
διμερής διαπραγμάτευση που διεξάγεται με 
τους πελάτες πρέπει να είναι σχετική και 
τα ποσοτικά κριτήρια πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που οφείλουν να 
καταχωρηθούν ως συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού αριθ. 1287/2006 
της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ ένας ΟΜΔ είναι 
κάθε σύστημα ή μηχανισμός όπου υπάρχει 
αλληλεπίδραση μεταξύ συμφερόντων 
τρίτων για αγοραπωλησίες, ένας 
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν 
πρέπει να επιτρέπεται να συγκεράζει 
συμφέροντα τρίτων για αγοραπωλησίες.

(13) Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
πρέπει να ορίζονται ως επιχειρήσεις 
επενδύσεων οι οποίες, συχνά και 
συστηματικά, συναλλάσσονται για ίδιο 
λογαριασμό εκτελώντας εντολές πελατών 
εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ ή ΟΜΔ. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο στόχος 
και η αποτελεσματική εφαρμογή του 
ορισμού αυτού στις επιχειρήσεις 
επενδύσεων, κάθε διμερής 
διαπραγμάτευση που διεξάγεται ως
αποτέλεσμα της εκτέλεσης μιας εντολής 
με τους πελάτες πρέπει να είναι σχετική 
και τα ποσοτικά κριτήρια πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που οφείλουν να 
καταχωρηθούν ως συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού αριθ. 1287/2006 
της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ ένας ΟΜΔ είναι 
κάθε σύστημα ή μηχανισμός όπου υπάρχει 
αλληλεπίδραση μεταξύ συμφερόντων 
τρίτων για αγοραπωλησίες, ένας 
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν 
πρέπει να επιτρέπεται να συγκεράζει 
συμφέροντα τρίτων για αγοραπωλησίες.

Or. en
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Τροπολογία 232
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
εκτελεί εντολές πελατών βάσει ίδιων 
κεφαλαίων πρέπει να θεωρείται ως
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός αν 
οι συναλλαγές διεξάγονται εκτός 
ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και ΟΜΔ σε 
ευκαιριακή, περιστασιακή και μη κανονική 
βάση. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
πρέπει να ορίζονται ως επιχειρήσεις 
επενδύσεων οι οποίες, συχνά και 
συστηματικά, συναλλάσσονται για ίδιο 
λογαριασμό εκτελώντας εντολές πελατών 
εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ ή ΟΜΔ. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο στόχος και 
η αποτελεσματική εφαρμογή του ορισμού 
αυτού στις επιχειρήσεις επενδύσεων, κάθε 
διμερής διαπραγμάτευση που διεξάγεται με 
τους πελάτες πρέπει να είναι σχετική και 
τα ποσοτικά κριτήρια πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που οφείλουν να 
καταχωρηθούν ως συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού αριθ. 1287/2006 
της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ ένας ΟΜΔ είναι 
κάθε σύστημα ή μηχανισμός όπου 
υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 
συμφερόντων τρίτων για αγοραπωλησίες, 
ένας συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν 
πρέπει να επιτρέπεται να συγκεράζει 
συμφέροντα τρίτων για αγοραπωλησίες.

(13) Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
εκτελεί εντολές πελατών βάσει ίδιων 
κεφαλαίων της πρέπει να θεωρείται 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός 
εάν οι συναλλαγές διεξάγονται σε 
εξωχρηματιστηριακή βάση. Οι
εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές 
αφορούν διμερείς συναλλαγές εκτός 
ρυθμιζόμενων αγορών και ΠΜΔ σε 
ευκαιριακή, περιστασιακή και μη κανονική 
βάση με επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους 
και σε όγκους συναλλαγών που 
υπερβαίνουν τους συνήθεις όγκους 
συναλλαγών της αγοράς. Οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές πρέπει να ορίζονται ως 
επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες, συχνά 
και συστηματικά, συναλλάσσονται για ίδιο 
λογαριασμό, όταν εκτελούν εντολές 
πελατών εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς ή 
ενός ΠΜΔ. Προκειμένου να διασφαλιστεί 
ο στόχος και η αποτελεσματική εφαρμογή 
του ορισμού αυτού στις επιχειρήσεις 
επενδύσεων, κάθε διμερής 
διαπραγμάτευση που διεξάγεται με τους 
πελάτες πρέπει να είναι σχετική και τα 
ποσοτικά κριτήρια πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που οφείλουν να 
καταχωρηθούν ως συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού αριθ. 1287/2006 
της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ένας συστηματικός 
εσωτερικοποιητής δεν πρέπει να 
επιτρέπεται να συγκεράζει συμφέροντα 
τρίτων για αγοραπωλησίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι όλες οι πλατφόρμες συναλλαγών τις οποίες 
διαχειρίζονται διαχειριστές της αγοράς ή επιχειρήσεις επενδύσεων υπάγονται σε ορθούς 
κανόνες αγοράς. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν υφιστάμενα κανονιστικά κενά, 
απαιτείται ένας σαφής ορισμός του τι εστί εξωχρηματιστηριακός. Άλλα σημαντικά 
χαρακτηριστικά του εξωχρηματιστηριακού – επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και συνήθης όγκος 
συναλλαγών στην αγορά – περιλαμβάνονται επίσης για λόγους πληρότητας. Η αναφορά σε 
επαγγελματίες αντισυμβαλλόμενους (που δεν ορίζονται στην οδηγία MiFID και δεν είναι 
συγκεκριμένοι) μετατρέπεται σε αναφορά σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους (που ορίζονται 
στην οδηγία MiFID και είναι συγκεκριμένοι).

Τροπολογία 233
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
εκτελεί εντολές πελατών βάσει ίδιων 
κεφαλαίων πρέπει να θεωρείται ως 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός αν 
οι συναλλαγές διεξάγονται εκτός 
ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και ΟΜΔ σε 
ευκαιριακή, περιστασιακή και μη 
κανονική βάση. Οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές πρέπει να ορίζονται ως 
επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες, συχνά 
και συστηματικά, συναλλάσσονται για ίδιο 
λογαριασμό εκτελώντας εντολές πελατών 
εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ ή ΟΜΔ. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο στόχος και 
η αποτελεσματική εφαρμογή του ορισμού 
αυτού στις επιχειρήσεις επενδύσεων, κάθε 
διμερής διαπραγμάτευση που διεξάγεται με 
τους πελάτες πρέπει να είναι σχετική και 
τα ποσοτικά κριτήρια πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που οφείλουν να 
καταχωρηθούν ως συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού αριθ. 1287/2006 
της Επιτροπής για την εφαρμογή της 

(13) Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
εκτελεί εντολές πελατών βάσει ίδιων 
κεφαλαίων πρέπει να θεωρείται 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός 
εάν οι συναλλαγές διεξάγονται σε 
εξωχρηματιστηριακή βάση. Οι 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές πρέπει να 
ορίζονται ως επιχειρήσεις επενδύσεων οι 
οποίες, συχνά και συστηματικά, 
συναλλάσσονται για ίδιο λογαριασμό 
εκτελώντας εντολές πελατών εκτός 
ρυθμιζόμενης αγοράς ή ενός ΠΜΔ. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο στόχος και 
η αποτελεσματική εφαρμογή του ορισμού 
αυτού στις επιχειρήσεις επενδύσεων, κάθε 
διμερής διαπραγμάτευση που διεξάγεται με 
τους πελάτες πρέπει να είναι σχετική και 
τα ποσοτικά κριτήρια πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που οφείλουν να 
καταχωρηθούν ως συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού αριθ. 1287/2006 
της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ένας συστηματικός 
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οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ ένας ΟΜΔ είναι 
κάθε σύστημα ή μηχανισμός όπου 
υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 
συμφερόντων τρίτων για αγοραπωλησίες, 
ένας συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν 
πρέπει να επιτρέπεται να συγκεράζει 
συμφέροντα τρίτων για αγοραπωλησίες.

εσωτερικοποιητής δεν πρέπει να 
επιτρέπεται να συγκεράζει συμφέροντα 
τρίτων για αγοραπωλησίες.

Or. en

Τροπολογία 234
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
εκτελεί εντολές πελατών βάσει ίδιων 
κεφαλαίων πρέπει να θεωρείται ως 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός αν 
οι συναλλαγές διεξάγονται εκτός 
ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και ΟΜΔ σε 
ευκαιριακή, περιστασιακή και μη κανονική
βάση. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
πρέπει να ορίζονται ως επιχειρήσεις 
επενδύσεων οι οποίες, συχνά και 
συστηματικά, συναλλάσσονται για ίδιο 
λογαριασμό εκτελώντας εντολές πελατών 
εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ ή ΟΜΔ. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο στόχος και 
η αποτελεσματική εφαρμογή του ορισμού 
αυτού στις επιχειρήσεις επενδύσεων, κάθε 
διμερής διαπραγμάτευση που διεξάγεται με 
τους πελάτες πρέπει να είναι σχετική και 
τα ποσοτικά κριτήρια πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που οφείλουν να 
καταχωρηθούν ως συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού αριθ. 1287/2006 
της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ ένας ΟΜΔ είναι 
κάθε σύστημα ή μηχανισμός όπου 

(13) Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
εκτελεί εντολές πελατών βάσει ίδιων 
κεφαλαίων πρέπει να θεωρείται ως 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός αν 
οι συναλλαγές διεξάγονται σε 
εξωχρηματιστηριακή βάση, όπου οι 
συναλλαγές αναφέρονται σε διμερείς 
συναλλαγές εκτός ρυθμιζόμενων αγορών 
και οι ΠΜΔ σε ευκαιριακή, περιστασιακή 
και μη ρυθμιζόμενη βάση και σε όγκους 
συναλλαγών που υπερβαίνουν τον συνήθη 
όγκο συναλλαγών στην αγορά και με 
επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους. Οι 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές πρέπει να 
ορίζονται ως επιχειρήσεις επενδύσεων οι 
οποίες, συχνά και συστηματικά, 
συναλλάσσονται για ίδιο λογαριασμό 
εκτελώντας εντολές πελατών εκτός 
ρυθμιζόμενης αγοράς ή ενός ΠΜΔ. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο στόχος και 
η αποτελεσματική εφαρμογή του ορισμού 
αυτού στις επιχειρήσεις επενδύσεων, κάθε 
διμερής διαπραγμάτευση που διεξάγεται με 
τους πελάτες πρέπει να είναι σχετική και 
τα ποσοτικά κριτήρια πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που οφείλουν να 
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υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 
συμφερόντων τρίτων για αγοραπωλησίες, 
ένας συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν 
πρέπει να επιτρέπεται να συγκεράζει 
συμφέροντα τρίτων για αγοραπωλησίες.

καταχωρηθούν ως συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού αριθ. 1287/2006 
της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ένας συστηματικός 
εσωτερικοποιητής δεν πρέπει να 
επιτρέπεται να συγκεράζει συμφέροντα 
τρίτων για αγοραπωλησίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατηγορία ΟΜΔ διαγράφεται καθώς όλες οι πλατφόρμες συναλλαγών τις οποίες 
διαχειρίζονται διαχειριστές της αγοράς ή επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει, κατά τη 
διεξαγωγή πολυμερών συναλλαγών, να υπόκεινται σε ορθούς κανόνες αγοράς (ήτοι διαφάνεια, 
εκτέλεση χωρίς διακριτική ευχέρεια, πρόσβαση χωρίς διακρίσεις και πλήρη εποπτεία της 
αγοράς).

Τροπολογία 235
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
εκτελεί εντολές πελατών βάσει ίδιων 
κεφαλαίων πρέπει να θεωρείται ως 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός αν 
οι συναλλαγές διεξάγονται εκτός 
ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και ΟΜΔ σε 
ευκαιριακή, περιστασιακή και μη κανονική 
βάση. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
πρέπει να ορίζονται ως επιχειρήσεις 
επενδύσεων οι οποίες, συχνά και 
συστηματικά, συναλλάσσονται για ίδιο 
λογαριασμό εκτελώντας εντολές πελατών 
εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ ή ΟΜΔ. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο στόχος και 
η αποτελεσματική εφαρμογή του ορισμού 
αυτού στις επιχειρήσεις επενδύσεων, κάθε 
διμερής διαπραγμάτευση που διεξάγεται με 
τους πελάτες πρέπει να είναι σχετική και 

(13) Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
εκτελεί εντολές πελατών βάσει ίδιων 
κεφαλαίων πρέπει να θεωρείται ως 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός αν 
οι συναλλαγές διεξάγονται εκτός 
ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και ΟΜΔ σε 
ευκαιριακή, περιστασιακή και μη κανονική 
βάση. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
πρέπει να ορίζονται ως επιχειρήσεις 
επενδύσεων οι οποίες, συχνά και 
συστηματικά, συναλλάσσονται για ίδιο 
λογαριασμό εκτελώντας εντολές πελατών 
εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ ή ΟΜΔ. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο στόχος και 
η αποτελεσματική εφαρμογή του ορισμού 
αυτού στις επιχειρήσεις επενδύσεων, κάθε 
διμερής διαπραγμάτευση που διεξάγεται με 
τους πελάτες πρέπει να είναι σχετική και 
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τα ποσοτικά κριτήρια πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που οφείλουν να 
καταχωρηθούν ως συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού αριθ. 1287/2006 
της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ ένας ΟΜΔ είναι 
κάθε σύστημα ή μηχανισμός όπου 
υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 
συμφερόντων τρίτων για αγοραπωλησίες, 
ένας συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν 
πρέπει να επιτρέπεται να συγκεράζει 
συμφέροντα τρίτων για αγοραπωλησίες.

τα ποσοτικά κριτήρια πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που οφείλουν να 
καταχωρηθούν ως συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού αριθ. 1287/2006 
της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ οι τόποι 
διαπραγμάτευσης είναι μηχανισμοί όπου 
υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 
συμφερόντων τρίτων για αγοραπωλησίες, 
ένας συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν 
πρέπει να επιτρέπεται να συγκεράζει 
συμφέροντα τρίτων για αγοραπωλησίες με 
τρόπο ίδιο από λειτουργική άποψη με 
εκείνον του τόπου διαπραγμάτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία MiFID/R θα πρέπει να ενημερωθεί ως προς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 
με στόχο να διασφαλιστούν τυχόν οργανωμένες πολυμερείς διαπραγματεύσεις τέτοιων 
συμβολαίων, που αποτελούν ή προσομοιάζουν λειτουργικά με τόπους διαπραγμάτευσης, να 
ρυθμίζονται ως τέτοιοι.

Τροπολογία 236
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
εκτελεί εντολές πελατών βάσει ίδιων 
κεφαλαίων πρέπει να θεωρείται ως 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός αν 
οι συναλλαγές διεξάγονται εκτός 
ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και ΟΜΔ σε 
ευκαιριακή, περιστασιακή και μη κανονική 
βάση. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
πρέπει να ορίζονται ως επιχειρήσεις 
επενδύσεων οι οποίες, συχνά και 
συστηματικά, συναλλάσσονται για ίδιο 

(13) Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
εκτελεί εντολές πελατών βάσει ίδιων 
κεφαλαίων της θα πρέπει να θεωρείται ως 
συστηματικός εσωτερικοποιητής ή σε 
ορισμένες περιπτώσεις ΟΜΔ, εκτός αν οι 
συναλλαγές διεξάγονται εκτός 
ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και ΟΜΔ σε 
ευκαιριακή, περιστασιακή και μη κανονική 
βάση. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
πρέπει να ορίζονται ως επιχειρήσεις 
επενδύσεων οι οποίες, συχνά και 
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λογαριασμό εκτελώντας εντολές πελατών 
εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ ή ΟΜΔ. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο στόχος και 
η αποτελεσματική εφαρμογή του ορισμού 
αυτού στις επιχειρήσεις επενδύσεων, κάθε 
διμερής διαπραγμάτευση που διεξάγεται με 
τους πελάτες πρέπει να είναι σχετική και 
τα ποσοτικά κριτήρια πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που οφείλουν να 
καταχωρηθούν ως συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού αριθ. 1287/2006 
της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ ένας ΟΜΔ είναι 
κάθε σύστημα ή μηχανισμός όπου υπάρχει 
αλληλεπίδραση μεταξύ συμφερόντων 
τρίτων για αγοραπωλησίες, ένας 
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν 
πρέπει να επιτρέπεται να συγκεράζει 
συμφέροντα τρίτων για αγοραπωλησίες.

συστηματικά, συναλλάσσονται για ίδιο 
λογαριασμό εκτελώντας εντολές πελατών 
εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ ή ΟΜΔ. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο στόχος και 
η αποτελεσματική εφαρμογή του ορισμού 
αυτού στις επιχειρήσεις επενδύσεων, κάθε 
διμερής διαπραγμάτευση που διεξάγεται με 
τους πελάτες πρέπει να είναι σχετική και 
τα ποσοτικά κριτήρια πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που οφείλουν να 
καταχωρηθούν ως συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού αριθ. 1287/2006 
της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ ένας ΟΜΔ είναι 
κάθε σύστημα ή μηχανισμός όπου υπάρχει 
αλληλεπίδραση μεταξύ συμφερόντων 
τρίτων για αγοραπωλησίες, ένας 
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν 
πρέπει να επιτρέπεται να συγκεράζει 
συμφέροντα τρίτων για αγοραπωλησίες.

Or. en

Τροπολογία 237
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
εκτελεί εντολές πελατών βάσει ίδιων 
κεφαλαίων πρέπει να θεωρείται ως 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός αν 
οι συναλλαγές διεξάγονται εκτός 
ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και ΟΜΔ σε 
ευκαιριακή, περιστασιακή και μη κανονική 
βάση. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
πρέπει να ορίζονται ως επιχειρήσεις 
επενδύσεων οι οποίες, συχνά και 
συστηματικά, συναλλάσσονται για ίδιο 
λογαριασμό εκτελώντας εντολές πελατών 

(13) Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
εκτελεί εντολές πελατών βάσει ίδιων 
κεφαλαίων πρέπει να θεωρείται ως 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός αν 
οι συναλλαγές διεξάγονται εκτός 
ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και ΟΜΔ σε 
ευκαιριακή, περιστασιακή και μη κανονική 
βάση ή με τη συγκατάθεση του πελάτη. 
Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές πρέπει 
να ορίζονται ως επιχειρήσεις επενδύσεων 
οι οποίες, συχνά και συστηματικά, 
συναλλάσσονται για ίδιο λογαριασμό 
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εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ ή ΟΜΔ. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο στόχος και 
η αποτελεσματική εφαρμογή του ορισμού 
αυτού στις επιχειρήσεις επενδύσεων, κάθε 
διμερής διαπραγμάτευση που διεξάγεται με 
τους πελάτες πρέπει να είναι σχετική και 
τα ποσοτικά κριτήρια πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που οφείλουν να 
καταχωρηθούν ως συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού αριθ. 1287/2006 
της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ ένας ΟΜΔ είναι 
κάθε σύστημα ή μηχανισμός όπου υπάρχει 
αλληλεπίδραση μεταξύ συμφερόντων 
τρίτων για αγοραπωλησίες, ένας 
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν 
πρέπει να επιτρέπεται να συγκεράζει 
συμφέροντα τρίτων για αγοραπωλησίες.

εκτελώντας εντολές πελατών εκτός 
ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ ή ΟΜΔ. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο στόχος και 
η αποτελεσματική εφαρμογή του ορισμού 
αυτού στις επιχειρήσεις επενδύσεων, κάθε 
διμερής διαπραγμάτευση που διεξάγεται με 
τους πελάτες πρέπει να είναι σχετική και 
τα ποσοτικά κριτήρια πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που οφείλουν να 
καταχωρηθούν ως συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού αριθ. 1287/2006 
της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ ένας ΟΜΔ είναι 
κάθε σύστημα ή μηχανισμός όπου υπάρχει 
αλληλεπίδραση μεταξύ συμφερόντων 
τρίτων για αγοραπωλησίες, ένας 
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν 
πρέπει να επιτρέπεται να συγκεράζει 
συμφέροντα τρίτων για αγοραπωλησίες.

Or. en

Τροπολογία 238
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Ενώ θα πρέπει να έχουν ληφθεί 
μέτρα για να αποτραπεί η εκτέλεση 
εντολών πελατών σε ΟΜΔ έναντι ίδιων 
κεφαλαίων της επιχείρησης επενδύσεων ή 
του διαχειριστή της αγοράς που 
διαχειρίζεται τον ΟΜΔ, υπάρχουν 
δραστηριότητες ειδικής 
διαπραγμάτευσης που είναι επωφελείς για 
τους πελάτες, όπως η δυνατότητα της 
επιχείρησης επενδύσεων να εκτελεί 
εντολές που έχουν ξεκινήσει από πελάτες, 
για να ανταποκριθούν στο αίτημα 
διαπραγμάτευσης πελατών, για να 
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επιτύχουν βέλτιστη εκτέλεση ή για να 
εκτελέσουν μια αντιστάθμιση για να 
αναστρέψουν τον κίνδυνο που απορρέει 
από συναλλαγές των πελατών. Η 
τοποθέτηση ίδιων κεφαλαίων σε έναν 
ΟΜΔ θα υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες 
διαχείρισης εντολών με στόχο να 
αποτρέπονται συγκρούσεις συμφερόντων 
και η επιχείρηση επενδύσεων πρέπει να 
ανακοινώνει στου πελάτες της με ποιον 
τρόπο ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν τα 
ίδια κεφάλαιά της σε έναν ΟΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 239
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τα 
ατομικά τους περιουσιακά στοιχεία και οι 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες ούτε ασκούν χρηματοπιστωτικές 
δραστηριότητες πλην των συναλλαγών για 
ίδιο λογαριασμό, δεν πρέπει να εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας εκτός εάν είναι ειδικοί 
διαπραγματευτές , μέλη ή συμμετέχοντες 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή εάν 
εκτελούν παραγγελίες πελατών 
διενεργώντας πράξεις για ίδιο λογαριασμό 
. Κατ' εξαίρεση, τα πρόσωπα που 
διαπραγματεύονται για ίδιο λογαριασμό 
χρηματοπιστωτικά μέσα ως μέλη ή 
συμμετέχοντες μιας ρυθμιζόμενης αγοράς 
ή ΠΜΔ, καθώς επίσης ως ειδικοί 
διαπραγματευτές σε σχέση με τα 
παράγωγα επί εμπορευμάτων, δικαιώματα 
εκπομπών ή παράγωγα αυτών, ως 
δραστηριότητα παρεπόμενη της κύριας 
δραστηριότητάς τους, η οποία σε επίπεδο 
ομίλου δεν είναι ούτε η παροχή 

(14) Τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τα 
ατομικά τους περιουσιακά στοιχεία και οι 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες ούτε ασκούν χρηματοπιστωτικές 
δραστηριότητες πλην των συναλλαγών για 
ίδιο λογαριασμό, δεν πρέπει να εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας εκτός εάν είναι ειδικοί 
διαπραγματευτές, μέλη ή συμμετέχοντες 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή εάν 
εκτελούν παραγγελίες πελατών 
διενεργώντας πράξεις για ίδιο λογαριασμό. 
Κατ' εξαίρεση, τα πρόσωπα που 
διαπραγματεύονται για ίδιο λογαριασμό 
χρηματοπιστωτικά μέσα ως μέλη ή 
συμμετέχοντες μιας ρυθμιζόμενης αγοράς 
ή ΠΜΔ, καθώς επίσης ως ειδικοί 
διαπραγματευτές σε σχέση με τα 
παράγωγα επί εμπορευμάτων, δικαιώματα 
εκπομπών ή παράγωγα αυτών, ως 
δραστηριότητα παρεπόμενη της κύριας 
δραστηριότητάς τους, η οποία σε επίπεδο 
ομίλου δεν είναι ούτε η παροχή 
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επενδυτικών υπηρεσιών βάσει της έννοιας 
της παρούσας οδηγίας, ούτε οι τραπεζικές 
υπηρεσίες βάσει της έννοιας της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, δεν πρέπει να καλύπτονται 
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας. Όταν μια δραστηριότητα είναι 
παρεπόμενη της κύριας, τότε τα τεχνικά 
κριτήρια πρέπει να διασαφηνίζονται σε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό 
εκτελώντας εντολές πελατών πρέπει να 
περιλαμβάνει επιχειρήσεις που εκτελούν 
εντολές διαφορετικών πελατών 
αντιστοιχίζοντάς τους σε μια 
αντιστοιχισμένη κύρια βάση 
(συμπίπτουσες διαπραγματεύσεις), οι 
οποίες πρέπει να θεωρείται ότι ενεργούν 
ως εντολείς και πρέπει να υπόκεινται στις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, οι 
οποίες καλύπτουν την εκτέλεση εντολών 
για λογαριασμό πελατών και τη 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό. Η 
εκτέλεση των εντολών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα ως παρεπόμενη 
δραστηριότητα μεταξύ δύο προσώπων των 
οποίων η κύρια δραστηριότητα, σε επίπεδο 
ομίλου, δεν είναι ούτε η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας, ούτε οι τραπεζικές 
υπηρεσίες κατά την έννοια της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, δεν πρέπει να θεωρείται ως 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό μέσω 
της εκτέλεσης εντολών πελατών.

επενδυτικών υπηρεσιών βάσει της έννοιας 
της παρούσας οδηγίας, ούτε οι τραπεζικές 
υπηρεσίες βάσει της έννοιας της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, δεν πρέπει να καλύπτονται 
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας. Όταν μια δραστηριότητα είναι 
παρεπόμενη της κύριας, τότε τα τεχνικά 
κριτήρια πρέπει να διασαφηνίζονται σε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η εκτέλεση 
των εντολών σε χρηματοπιστωτικά μέσα 
ως παρεπόμενη δραστηριότητα μεταξύ δύο 
προσώπων των οποίων η κύρια 
δραστηριότητα, σε επίπεδο ομίλου, δεν 
είναι ούτε η παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών κατά την έννοια της παρούσας 
οδηγίας, ούτε οι τραπεζικές υπηρεσίες 
κατά την έννοια της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, 
δεν πρέπει να θεωρείται ως 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό μέσω 
της εκτέλεσης εντολών πελατών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αντισταθμιστικές συναλλαγές αποτελούν σημαντικό μέρος της διαχείρισης χαρτοφυλακίου 
για πελάτες. Διεξάγονται με ίδιο λογαριασμό, αλλά με τα ίδια χαρακτηριστικά και συχνά για το 
ίδιο ποσό με τις συναλλαγές που διεξάγονται με πελάτες. Αυτές οι συναλλαγές είναι 
απαραίτητες, καθώς πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες θα συνεχίσουν να έχουν τη 
δυνατότητα να στηρίξουν τους πελάτες της κύριας δραστηριότητάς τους για τη μείωση των 
εμπορικών κινδύνων.
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Τροπολογία 240
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τα 
ατομικά τους περιουσιακά στοιχεία και οι 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες ούτε ασκούν χρηματοπιστωτικές 
δραστηριότητες πλην των συναλλαγών για 
ίδιο λογαριασμό, δεν πρέπει να εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας εκτός εάν είναι ειδικοί 
διαπραγματευτές , μέλη ή συμμετέχοντες 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή εάν 
εκτελούν παραγγελίες πελατών 
διενεργώντας πράξεις για ίδιο λογαριασμό 
. Κατ' εξαίρεση, τα πρόσωπα που 
διαπραγματεύονται για ίδιο λογαριασμό 
χρηματοπιστωτικά μέσα ως μέλη ή 
συμμετέχοντες μιας ρυθμιζόμενης αγοράς 
ή ΠΜΔ, καθώς επίσης ως ειδικοί 
διαπραγματευτές σε σχέση με τα 
παράγωγα επί εμπορευμάτων, δικαιώματα 
εκπομπών ή παράγωγα αυτών, ως 
δραστηριότητα παρεπόμενη της κύριας 
δραστηριότητάς τους, η οποία σε επίπεδο 
ομίλου δεν είναι ούτε η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών βάσει της έννοιας 
της παρούσας οδηγίας, ούτε οι τραπεζικές 
υπηρεσίες βάσει της έννοιας της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, δεν πρέπει να καλύπτονται 
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας. Όταν μια δραστηριότητα είναι 
παρεπόμενη της κύριας, τότε τα τεχνικά 
κριτήρια πρέπει να διασαφηνίζονται σε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό 
εκτελώντας εντολές πελατών πρέπει να 
περιλαμβάνει επιχειρήσεις που εκτελούν 
εντολές διαφορετικών πελατών 
αντιστοιχίζοντάς τους σε μια 
αντιστοιχισμένη κύρια βάση 

(14) Τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τα 
ατομικά τους περιουσιακά στοιχεία και οι 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες ούτε ασκούν χρηματοπιστωτικές 
δραστηριότητες πλην των συναλλαγών για 
ίδιο λογαριασμό, δεν πρέπει να εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας εκτός εάν είναι ειδικοί 
διαπραγματευτές, μέλη ή συμμετέχοντες 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή εάν 
εκτελούν παραγγελίες πελατών 
διενεργώντας πράξεις για ίδιο λογαριασμό. 
Κατ' εξαίρεση, τα πρόσωπα που 
διαπραγματεύονται για ίδιο λογαριασμό 
χρηματοπιστωτικά μέσα ως μέλη ή 
συμμετέχοντες μιας ρυθμιζόμενης αγοράς 
ή ΠΜΔ, καθώς επίσης ως ειδικοί 
διαπραγματευτές σε σχέση με τα 
παράγωγα επί εμπορευμάτων, δικαιώματα 
εκπομπών ή παράγωγα αυτών, ως 
δραστηριότητα παρεπόμενη της κύριας 
δραστηριότητάς τους, η οποία σε επίπεδο 
ομίλου δεν είναι ούτε η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών βάσει της έννοιας 
της παρούσας οδηγίας, ούτε οι τραπεζικές 
υπηρεσίες βάσει της έννοιας της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων,
δεν πρέπει να καλύπτονται από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Όταν 
μια δραστηριότητα είναι παρεπόμενη της 
κύριας, τότε τα τεχνικά κριτήρια πρέπει να 
διασαφηνίζονται σε ρυθμιστικά τεχνικά 
πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τα 
κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα 
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(συμπίπτουσες διαπραγματεύσεις), οι 
οποίες πρέπει να θεωρείται ότι ενεργούν 
ως εντολείς και πρέπει να υπόκεινται στις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, οι οποίες 
καλύπτουν την εκτέλεση εντολών για 
λογαριασμό πελατών και τη 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό. Η 
εκτέλεση των εντολών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα ως παρεπόμενη 
δραστηριότητα μεταξύ δύο προσώπων των 
οποίων η κύρια δραστηριότητα, σε επίπεδο 
ομίλου, δεν είναι ούτε η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας, ούτε οι τραπεζικές 
υπηρεσίες κατά την έννοια της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, δεν πρέπει να θεωρείται ως 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό μέσω 
της εκτέλεσης εντολών πελατών.

οδηγία. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να
αντιπροσωπεύουν τον παρεπόμενο 
χαρακτήρα σε σχέση με το μέγεθος και 
τον σχετικό κίνδυνο της δραστηριότητας 
συγκριτικά με το μέγεθος και τον κίνδυνο 
της κύριας. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει 
επίσης να διασφαλίζουν ότι οι 
παρεπόμενες δραστηριότητες, μόνο για 
τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 
1 στοιχείο (i), περιλαμβάνουν 
χρηματοπιστωτικά μέσα που 
χρησιμοποιούνται σε σχέση με την κύρια 
δραστηριότητα και όχι για σκοπούς που 
δεν έχουν καμία συνάφεια με την κύρια 
δραστηριότητα. Κατά τον ορισμό του 
κατά πόσο αυτές οι δραστηριότητες 
εκτελούνται ως παρεπόμενες, πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ότι οι επιχειρήσεις που 
διαπραγματεύονται σε 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα 
υπάγονται σε κανονιστική εποπτεία 
δυνάμει του κανονισμού [ ] (EMIR), με 
στόχο να αυξηθεί η διαφάνεια και η 
ασφάλεια της διαπραγμάτευσης 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Οι 
επιχειρήσεις που εκτελούν εντολές 
διαφορετικών πελατών αντιστοιχίζοντάς 
τους σε μια αντιστοιχισμένη κύρια βάση 
(συμπίπτουσες διαπραγματεύσεις), πρέπει 
να θεωρείται ότι ενεργούν ως εντολείς και 
πρέπει να υπόκεινται στις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, οι οποίες καλύπτουν 
την εκτέλεση εντολών για λογαριασμό 
πελατών και τη διαπραγμάτευση για ίδιο 
λογαριασμό. Η εκτέλεση των εντολών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα ως παρεπόμενη 
δραστηριότητα μεταξύ δύο προσώπων των 
οποίων η κύρια δραστηριότητα, σε επίπεδο 
ομίλου, δεν είναι ούτε η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας, ούτε οι τραπεζικές 
υπηρεσίες κατά την έννοια της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, δεν πρέπει να θεωρείται ως 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό μέσω 
της εκτέλεσης εντολών πελατών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εξασφαλίζει ενδεδειγμένη και επαρκή αντιμετώπιση των παρεπόμενων 
δραστηριοτήτων στην οδηγία MiFID, εστιάζοντας στο μέγεθος και τον σχετικό κίνδυνο της 
δραστηριότητας συγκριτικά με το μέγεθος και τον κίνδυνο της κύριας δραστηριότητας.

Τροπολογία 241
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τα 
ατομικά τους περιουσιακά στοιχεία και οι 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες ούτε ασκούν χρηματοπιστωτικές 
δραστηριότητες πλην των συναλλαγών για 
ίδιο λογαριασμό, δεν πρέπει να εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας εκτός εάν είναι ειδικοί 
διαπραγματευτές , μέλη ή συμμετέχοντες 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή εάν 
εκτελούν παραγγελίες πελατών 
διενεργώντας πράξεις για ίδιο λογαριασμό 
. Κατ' εξαίρεση, τα πρόσωπα που 
διαπραγματεύονται για ίδιο λογαριασμό 
χρηματοπιστωτικά μέσα ως μέλη ή 
συμμετέχοντες μιας ρυθμιζόμενης αγοράς 
ή ΠΜΔ, καθώς επίσης ως ειδικοί 
διαπραγματευτές σε σχέση με τα 
παράγωγα επί εμπορευμάτων, δικαιώματα 
εκπομπών ή παράγωγα αυτών, ως 
δραστηριότητα παρεπόμενη της κύριας 
δραστηριότητάς τους, η οποία σε επίπεδο 
ομίλου δεν είναι ούτε η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών βάσει της έννοιας 
της παρούσας οδηγίας, ούτε οι τραπεζικές 
υπηρεσίες βάσει της έννοιας της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, δεν πρέπει να καλύπτονται 
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας. Όταν μια δραστηριότητα είναι 
παρεπόμενη της κύριας, τότε τα τεχνικά 
κριτήρια πρέπει να διασαφηνίζονται σε 

(14) Τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τα 
ατομικά τους περιουσιακά στοιχεία και οι 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες ούτε ασκούν χρηματοπιστωτικές 
δραστηριότητες πλην των συναλλαγών για 
ίδιο λογαριασμό, δεν πρέπει να εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας εκτός εάν είναι ειδικοί 
διαπραγματευτές, μέλη ή συμμετέχοντες 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή εάν 
προβαίνουν σε αλγοριθμικές συναλλαγές ή
εκτελούν παραγγελίες πελατών 
διενεργώντας πράξεις για ίδιο λογαριασμό. 
Κατ' εξαίρεση, τα πρόσωπα που 
διαπραγματεύονται για ίδιο λογαριασμό 
χρηματοπιστωτικά μέσα ως μέλη ή 
συμμετέχοντες μιας ρυθμιζόμενης αγοράς 
ή ΠΜΔ, καθώς επίσης ως ειδικοί 
διαπραγματευτές σε σχέση με τα 
παράγωγα επί εμπορευμάτων, δικαιώματα 
εκπομπών ή παράγωγα αυτών, ως 
δραστηριότητα παρεπόμενη της κύριας 
δραστηριότητάς τους, η οποία σε επίπεδο 
ομίλου δεν είναι ούτε η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών βάσει της έννοιας 
της παρούσας οδηγίας, ούτε οι τραπεζικές 
υπηρεσίες βάσει της έννοιας της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, δεν πρέπει να καλύπτονται 
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας. Όταν μια δραστηριότητα είναι 
παρεπόμενη της κύριας, τότε τα τεχνικά 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό 
εκτελώντας εντολές πελατών πρέπει να 
περιλαμβάνει επιχειρήσεις που εκτελούν 
εντολές διαφορετικών πελατών 
αντιστοιχίζοντάς τους σε μια 
αντιστοιχισμένη κύρια βάση 
(συμπίπτουσες διαπραγματεύσεις), οι 
οποίες πρέπει να θεωρείται ότι ενεργούν 
ως εντολείς και πρέπει να υπόκεινται στις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, οι οποίες 
καλύπτουν την εκτέλεση εντολών για 
λογαριασμό πελατών και τη 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό. Η 
εκτέλεση των εντολών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα ως παρεπόμενη 
δραστηριότητα μεταξύ δύο προσώπων των 
οποίων η κύρια δραστηριότητα, σε επίπεδο 
ομίλου, δεν είναι ούτε η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας, ούτε οι τραπεζικές 
υπηρεσίες κατά την έννοια της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, δεν πρέπει να θεωρείται ως 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό μέσω 
της εκτέλεσης εντολών πελατών.

κριτήρια πρέπει να διασαφηνίζονται σε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό 
εκτελώντας εντολές πελατών πρέπει να 
περιλαμβάνει επιχειρήσεις που εκτελούν 
εντολές διαφορετικών πελατών 
αντιστοιχίζοντάς τους σε μια 
αντιστοιχισμένη κύρια βάση 
(συμπίπτουσες διαπραγματεύσεις), οι 
οποίες πρέπει να θεωρείται ότι ενεργούν 
ως εντολείς και πρέπει να υπόκεινται στις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, οι οποίες 
καλύπτουν την εκτέλεση εντολών για 
λογαριασμό πελατών και τη 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό. Η 
εκτέλεση των εντολών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα ως παρεπόμενη 
δραστηριότητα μεταξύ δύο προσώπων των 
οποίων η κύρια δραστηριότητα, σε επίπεδο 
ομίλου, δεν είναι ούτε η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας, ούτε οι τραπεζικές 
υπηρεσίες κατά την έννοια της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, δεν πρέπει να θεωρείται ως 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό μέσω 
της εκτέλεσης εντολών πελατών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαπραγματευτές υψηλής συχνότητας δεν θα εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της οδηγίας 
MIFID.

Τροπολογία 242
Syed Kamall, Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Θα πρέπει να εξαιρεθούν οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι 
δραστηριότητες των οποίων υπόκεινται σε 
κατάλληλο έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές 

(16) Θα πρέπει να εξαιρεθούν οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι 
δραστηριότητες των οποίων υπόκεινται σε 
κατάλληλο έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές 
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προληπτικής εποπτείας και οι οποίες 
διέπονται από την οδηγία 2009/138/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) .

προληπτικής εποπτείας και οι οποίες 
διέπονται από την οδηγία 2009/138/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), με 
εξαίρεση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η εξαίρεση απαιτείται για να διασφαλιστεί η ισχύς του άρθρου 1 παράγραφος 4 στην 
εφαρμογή των σχετικών ενοτήτων περί επαγγελματικής δεοντολογίας της οδηγίας MiFID στις 
επενδύσεις που βασίζονται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Τροπολογία 243
Syed Kamall, Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Οι επενδύσεις συχνά πωλούνται σε 
πελάτες υπό τη μορφή ασφαλιστήριων 
συμβολαίων ως εναλλακτική ή 
υποκατάστατο των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που ρυθμίζονται στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί συνεπής προστασία των 
ιδιωτών πελατών, είναι σημαντικό οι 
επενδύσεις που γίνονται στο πλαίσιο 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων να 
υπόκεινται στα ίδια πρότυπα 
επαγγελματικής δεοντολογίας –
ειδικότερα εκείνα που αφορούν τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, 
περιορισμούς στις αντιπαροχές και 
κανόνες για την εξασφάλιση της 
καταλληλότητας των συμβουλών ή της 
συμβατότητας πωλήσεων χωρίς παροχή 
συμβουλών. Οι απαιτήσεις για την 
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προστασία του επενδυτή και τις 
συγκρούσεις συμφερόντων στην παρούσα 
οδηγία πρέπει επομένως να εφαρμοστούν 
εξίσου σε εκείνες τις δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων σε ασφαλιστήρια συμβόλαια. 
Δεδομένου ότι οι επενδύσεις που αφορούν 
ασφάλειες μπορεί να έχουν συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά που διαφέρουν από άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα (για παράδειγμα, 
επειδή τα εν λόγω επενδυτικά προϊόντα 
μπορεί να συνεπάγονται ένα στοιχείο 
ασφάλειας ζωής και επομένως μπορεί να 
χρειάζεται να εξατομικεύονται στον 
πελάτη), η οδηγία προβλέπει ότι η 
ΕΑΚΑΑ και η ΕΑΑΕΣ θα συνεργαστούν 
για να διασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή 
συνέπεια στα πρότυπα επαγγελματικής 
δεοντολογίας για δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων σε ασφαλιστήρια συμβόλαια 
για ιδιώτες επενδυτές που εμπίπτουν στην 
παρούσα οδηγία και τυχόν ακόλουθες 
διατάξεις σε δεύτερο επίπεδο, ανάλογα με 
την περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των ομοιοτήτων των επενδύσεων που βασίζονται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια με τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα της οδηγίας MiFID, είναι σημαντικό ότι θα πρέπει να υπόκεινται στις 
ίδιες απαιτήσεις επαγγελματικής δεοντολογίας·

Τροπολογία 244
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Θα πρέπει να εξαιρεθούν από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
οι κεντρικές τράπεζες και οι λοιποί φορείς 
που επιτελούν παρόμοιες λειτουργίες, 
καθώς και οι δημόσιοι φορείς που είναι 
επιφορτισμένοι με ή που παρεμβαίνουν 

διαγράφεται
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στη διαχείριση του δημόσιου χρέους, 
έννοια που καλύπτει και τις επενδύσεις 
που γίνονται στο πλαίσιο της διαχείρισης 
αυτής, εκτός από τους ημικρατικούς ή 
κρατικούς φορείς με ρόλο εμπορικό ή 
συνδεόμενο με την απόκτηση 
συμμετοχών.

Or. en

Τροπολογία 245
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας οι 
κεντρικές τράπεζες και οι λοιποί φορείς 
που επιτελούν παρόμοιες λειτουργίες, 
καθώς και οι δημόσιοι φορείς που είναι 
επιφορτισμένοι με ή που παρεμβαίνουν 
στη διαχείριση του δημόσιου χρέους, 
έννοια που καλύπτει και τις επενδύσεις που 
γίνονται στο πλαίσιο της διαχείρισης 
αυτής, εκτός από τους ημικρατικούς ή 
κρατικούς φορείς με ρόλο εμπορικό ή 
συνδεόμενο με την απόκτηση συμμετοχών.

(20) Θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας οι 
κεντρικές τράπεζες και οι λοιποί φορείς 
που επιτελούν παρόμοιες λειτουργίες, 
καθώς και οι δημόσιοι φορείς που είναι 
επιφορτισμένοι με ή που παρεμβαίνουν 
στη διαχείριση του δημόσιου χρέους, 
έννοια που καλύπτει και τις επενδύσεις που 
γίνονται στο πλαίσιο της διαχείρισης 
αυτής, εκτός από τους ημικρατικούς ή 
κρατικούς φορείς με ρόλο εμπορικό ή 
συνδεόμενο με την απόκτηση συμμετοχών. 
Εντούτοις, κανένας κρατικός φορέας δεν 
πρέπει να εξαιρείται της αναφοράς των 
συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν θεωρείται αδύνατο να συμπεριληφθούν οι κεντρικές τράπεζες κ.λπ. στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας νομοθεσίας, τουλάχιστον θα πρέπει να απαιτηθεί από αυτές να αναφέρουν τις 
συναλλαγές τους σε εποπτικούς φορείς των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Τροπολογία 246
Kay Swinburne
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασαφηνιστεί το 
καθεστώς των εξαιρέσεων για το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 
Τραπεζών, άλλα εθνικά όργανα που 
εκτελούν παρόμοιες λειτουργίες και τα 
όργανα που παρεμβαίνουν στη διαχείριση 
του δημόσιου χρέους, συνιστάται ο 
περιορισμός των εξαιρέσεων αυτών στα 
όργανα και τους φορείς που εκτελούν τις 
λειτουργίες τους σύμφωνα με τη 
νομοθεσία ενός κράτους μέλους ή 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης 
καθώς και στα διεθνή όργανα των οποίων 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είναι μέλη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 247
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασαφηνιστεί το 
καθεστώς των εξαιρέσεων για το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 
Τραπεζών, άλλα εθνικά όργανα που 
εκτελούν παρόμοιες λειτουργίες και τα 
όργανα που παρεμβαίνουν στη διαχείριση 
του δημόσιου χρέους, συνιστάται ο 
περιορισμός των εξαιρέσεων αυτών στα 
όργανα και τους φορείς που εκτελούν τις 
λειτουργίες τους σύμφωνα με τη 
νομοθεσία ενός κράτους μέλους ή 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης 
καθώς και στα διεθνή όργανα των οποίων 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είναι μέλη.

(21) Προκειμένου να διασαφηνιστεί το 
καθεστώς των εξαιρέσεων για το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 
Τραπεζών, άλλα εθνικά όργανα που 
εκτελούν παρόμοιες λειτουργίες και τα 
όργανα που παρεμβαίνουν στη διαχείριση 
του δημόσιου χρέους, συνιστάται ο 
περιορισμός των εξαιρέσεων αυτών στα 
όργανα και τους φορείς που εκτελούν τις 
λειτουργίες τους σύμφωνα με τη 
νομοθεσία ενός κράτους μέλους ή 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης 
καθώς και στα διεθνή όργανα των οποίων 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είναι μέλη.
Εντούτοις, κανένας κρατικός φορέας δεν 
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πρέπει να εξαιρείται της αναφοράς των 
συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν θεωρείται αδύνατο να συμπεριληφθούν οι κεντρικές τράπεζες κ.λπ. στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας νομοθεσίας, τουλάχιστον θα πρέπει να απαιτηθεί από αυτές να αναφέρουν τις 
συναλλαγές τους σε εποπτικούς φορείς των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Τροπολογία 248
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Για την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου, και την επιτέλεση 
των καθηκόντων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) σύμφωνα 
με την οδηγία 2009/72/ΕΚ, την οδηγία 
2009/73/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) 
714/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) 715/2009 ή 
τους κώδικες δικτύων και τις 
κατευθυντήριες γραμμές που έχουν 
εκδοθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς 
αυτούς, πρέπει οι ΔΣΜ και οι πάροχοι 
υπηρεσιών τους να εξαιρούνται κατά την 
έκδοση δικαιωμάτων μεταφοράς σε 
μορφή είτε φυσικών δικαιωμάτων 
μεταφοράς είτε οικονομικών 
δικαιωμάτων μεταφοράς, καθώς και 
κατά την παροχή πλατφόρμας για 
διαπραγμάτευση σε δευτερογενή αγορά. 
Προκειμένου να καταστεί δυνατό το 
εμπόριο δικαιωμάτων μεταφοράς, είναι 
επίσης αναγκαίο να εξαιρείται κάθε 
πρόσωπο που αγοράζει ή πωλεί 
δικαιώματα μεταφοράς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διαπραγμάτευση με δικαιώματα μεταφοράς (φυσικά δικαιώματα μεταφοράς – ΦΔΜ ή 
οικονομικά δικαιώματα μεταφοράς – ΟΔΜ), συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, λόγω των λειτουργιών τους στην αντιστάθμιση 
κινδύνων. Η ενδεχόμενη αναταξινόμηση αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων μπορεί 
κάλλιστα να οδηγήσει στην αποχή παραγόντων της αγοράς από τις συναλλαγές σε δικαιώματα 
μεταφοράς, καθώς πιθανώς να θεωρήσουν τις απαιτήσεις της οδηγίας MiFID εξαιρετικά 
επαχθείς. Κατά συνέπεια, απαιτείται μια ρητή διάταξη που να εξαιρεί αυτά τα μέσα.

Τροπολογία 249
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η οδηγία 2007/44/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, 
για τροποποίηση της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου και των οδηγιών 
2002/83/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2005/68/ΕΚ και 
2006/48/ΕΚ σχετικά με τους 
διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια 
αξιολόγησης για την προληπτική 
αξιολόγηση της απόκτησης και της 
αύξησης συμμετοχών στο μετοχικό 
κεφάλαιο οντοτήτων του 
χρηματοπιστωτικού τομέα παρέχει 
λεπτομερή κριτήρια για την προληπτική 
αξιολόγηση των προτεινόμενων 
αποκτήσεων σε μια επιχείρηση 
επενδύσεων και μια διαδικασία για την 
εφαρμογή τους. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου, σαφήνεια 
και προβλεψιμότητα όσον αφορά την 
διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και όσον 
αφορά το αποτέλεσμά της, ενδείκνυται η 
επανεπιβεβαίωση των κριτηρίων και της 
διαδικασίας της προληπτικής αξιολόγησης 
που καθορίζεται στην οδηγία 2007/44/ΕΚ. 
Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
κρίνουν την καταλληλότητα του πιθανού 

(32) Η οδηγία 2007/44/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, 
για τροποποίηση της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου και των οδηγιών 
2002/83/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2005/68/ΕΚ και 
2006/48/ΕΚ σχετικά με τους 
διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια 
αξιολόγησης για την προληπτική 
αξιολόγηση της απόκτησης και της 
αύξησης συμμετοχών στο μετοχικό 
κεφάλαιο οντοτήτων του 
χρηματοπιστωτικού τομέα παρέχει 
λεπτομερή κριτήρια για την προληπτική 
αξιολόγηση των προτεινόμενων 
αποκτήσεων σε μια επιχείρηση 
επενδύσεων και μια διαδικασία για την 
εφαρμογή τους. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου, σαφήνεια 
και προβλεψιμότητα όσον αφορά την 
διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και όσον 
αφορά το αποτέλεσμά της, ενδείκνυται η 
επανεπιβεβαίωση των κριτηρίων και της 
διαδικασίας της προληπτικής αξιολόγησης 
που καθορίζεται στην οδηγία 2007/44/ΕΚ. 
Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
κρίνουν την καταλληλότητα του πιθανού 
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αγοραστή και την οικονομική ευρωστία 
της προτεινόμενης απόκτησης βάσει όλων 
των ακόλουθων κριτηρίων: την εντιμότητα 
του υποψήφιου αγοραστή· την εντιμότητα 
και την πείρα οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο θα διευθύνει τις δραστηριότητες της 
επιχείρησης επενδύσεων· την οικονομική 
ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή· εάν η 
επιχείρηση επενδύσεων θα μπορεί να 
εκπληρώσει τις προληπτικές απαιτήσεις 
βάσει της παρούσας οδηγίας και άλλων 
οδηγιών, ιδίως των οδηγιών 2002/87/ΕΚ 
και 2006/49/ΕΚ· το κατά πόσον υπάρχουν 
βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση με την 
προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, 
διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, 
έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να 
διαπραχθεί, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά 
την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 
2005/60/ΕΚ, ή ότι η προτεινόμενη 
απόκτηση συμμετοχής είναι δυνατόν να 
αυξήσει αυτόν τον κίνδυνο.

αγοραστή και την οικονομική ευρωστία 
της προτεινόμενης απόκτησης βάσει όλων 
των ακόλουθων κριτηρίων: την εντιμότητα 
του υποψήφιου αγοραστή· την εντιμότητα 
και την πείρα οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο θα διευθύνει τις δραστηριότητες της 
επιχείρησης επενδύσεων· την οικονομική 
ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή· εάν η 
επιχείρηση επενδύσεων θα μπορεί να 
εκπληρώσει τις προληπτικές απαιτήσεις 
βάσει της παρούσας οδηγίας και άλλων 
οδηγιών, ιδίως των οδηγιών 2002/87/ΕΚ 
και 2006/49/ΕΚ· το κατά πόσον η 
απόκτηση θα δημιουργήσει συγκρούσεις 
συμφερόντων· το κατά πόσον υπάρχουν 
βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση με την 
προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, 
διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, 
έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να 
διαπραχθεί, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά 
την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 
2005/60/ΕΚ, ή ότι η προτεινόμενη 
απόκτηση συμμετοχής είναι δυνατόν να 
αυξήσει αυτόν τον κίνδυνο.

Or. en

Τροπολογία 250
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο ρόλος 
των διοικητικών οργάνων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ορθή και συνετή διαχείριση 
των εν λόγω επιχειρήσεων, η ενίσχυση της 
ακεραιότητας της αγοράς και το συμφέρον 
των επενδυτών. Το διοικητικό όργανο μιας 
επιχείρησης επενδύσεων θα πρέπει πάντοτε 
να αφιερώνει επαρκή χρόνο και να διαθέτει 

(38) Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο ρόλος 
των διοικητικών οργάνων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ορθή και συνετή διαχείριση 
των εν λόγω επιχειρήσεων, η ενίσχυση της 
ακεραιότητας της αγοράς και το συμφέρον 
των επενδυτών. Το διοικητικό όργανο μιας 
επιχείρησης επενδύσεων θα πρέπει πάντοτε 
να αφιερώνει επαρκή χρόνο και να διαθέτει 
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επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία 
ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί την 
επιχειρηματική δραστηριότητα της 
επιχείρησης επενδύσεων και τους βασικούς 
κινδύνους. Για την αποφυγή της 
«ομαδικής σκέψης» και την προαγωγή 
του κριτικού ελέγχου, τα διοικητικά 
συμβούλια των επιχειρήσεων επενδύσεων 
θα πρέπει να εμφανίζουν επαρκή 
ποικιλομορφία σε ό,τι αφορά την ηλικία, 
το φύλο, τη γεωγραφική καταγωγή, και το 
εκπαιδευτικό και επαγγελματικό 
υπόβαθρο των μελών τους, ώστε να 
συμπεριλαμβάνουν ποικιλία απόψεων και 
εμπειριών. Η ισόρροπη συμμετοχή των 
δύο φύλων είναι ιδιαίτερα σημαντική, 
ώστε να αντανακλάται επαρκώς η 
δημογραφική πραγματικότητα.

επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία 
ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί την 
επιχειρηματική δραστηριότητα της 
επιχείρησης επενδύσεων και τους βασικούς 
κινδύνους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κατάλληλη νομοθεσία που να 
επιτρέπει τη λογοδοσία των μελών των 
διοικητικών οργάνων σε περίπτωση 
σοβαρής κακοδιαχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση σοβαρής κακοδιαχείρισης, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων θα πρέπει να 
οδηγούνται στη δικαιοσύνη.

Τροπολογία 251
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο ρόλος 
των διοικητικών οργάνων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ορθή και συνετή διαχείριση 
των εν λόγω επιχειρήσεων, η ενίσχυση της 
ακεραιότητας της αγοράς και το συμφέρον 
των επενδυτών. Το διοικητικό όργανο μιας 
επιχείρησης επενδύσεων θα πρέπει πάντοτε 
να αφιερώνει επαρκή χρόνο και να διαθέτει 
επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία 
ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί την 
επιχειρηματική δραστηριότητα της 

(38) Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο ρόλος 
των διοικητικών οργάνων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ορθή και συνετή διαχείριση 
των εν λόγω επιχειρήσεων, η ενίσχυση της 
ακεραιότητας της αγοράς και το συμφέρον 
των επενδυτών. Το διοικητικό όργανο μιας 
επιχείρησης επενδύσεων θα πρέπει πάντοτε 
να αφιερώνει επαρκή χρόνο και να διαθέτει 
επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία 
ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί την 
επιχειρηματική δραστηριότητα της 
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επιχείρησης επενδύσεων και τους βασικούς 
κινδύνους. Για την αποφυγή της «ομαδικής 
σκέψης» και την προαγωγή του κριτικού 
ελέγχου, τα διοικητικά συμβούλια των 
επιχειρήσεων επενδύσεων θα πρέπει να 
εμφανίζουν επαρκή ποικιλομορφία σε ό,τι 
αφορά την ηλικία, το φύλο, τη γεωγραφική 
καταγωγή, και το εκπαιδευτικό και 
επαγγελματικό υπόβαθρο των μελών τους, 
ώστε να συμπεριλαμβάνουν ποικιλία 
απόψεων και εμπειριών. Η ισόρροπη 
συμμετοχή των δύο φύλων είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, ώστε να αντανακλάται 
επαρκώς η δημογραφική πραγματικότητα.

επιχείρησης επενδύσεων και τους βασικούς 
κινδύνους. Για την αποφυγή της «ομαδικής 
σκέψης» και την προαγωγή του κριτικού 
ελέγχου, τα διοικητικά συμβούλια των 
επιχειρήσεων επενδύσεων θα πρέπει να 
εμφανίζουν επαρκή ποικιλομορφία σε ό,τι 
αφορά την ηλικία, το φύλο, τη γεωγραφική 
καταγωγή, και το εκπαιδευτικό και 
επαγγελματικό υπόβαθρο των μελών τους, 
ώστε να συμπεριλαμβάνουν ποικιλία 
απόψεων και εμπειριών. Η ισόρροπη 
συμμετοχή των δύο φύλων είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, ώστε να αντανακλάται 
επαρκώς η δημογραφική πραγματικότητα.
Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κατάλληλη νομοθεσία που να 
επιτρέπει τη λογοδοσία των μελών των 
διοικητικών οργάνων σε περίπτωση 
σοβαρής κακοδιαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 252
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο ρόλος 
των διοικητικών οργάνων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ορθή και συνετή διαχείριση 
των εν λόγω επιχειρήσεων, η ενίσχυση της 
ακεραιότητας της αγοράς και το συμφέρον 
των επενδυτών. Το διοικητικό όργανο μιας 
επιχείρησης επενδύσεων θα πρέπει πάντοτε 
να αφιερώνει επαρκή χρόνο και να διαθέτει 
επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία 
ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί την 
επιχειρηματική δραστηριότητα της 
επιχείρησης επενδύσεων και τους βασικούς 
κινδύνους. Για την αποφυγή της «ομαδικής 
σκέψης» και την προαγωγή του κριτικού 
ελέγχου, τα διοικητικά συμβούλια των 

(38) Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο ρόλος 
των διοικητικών οργάνων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ορθή και συνετή διαχείριση 
των εν λόγω επιχειρήσεων, η ενίσχυση της 
ακεραιότητας της αγοράς και το συμφέρον 
των επενδυτών. Το διοικητικό όργανο μιας 
επιχείρησης επενδύσεων θα πρέπει πάντοτε 
να αφιερώνει επαρκή χρόνο και να διαθέτει 
επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία 
ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί την 
επιχειρηματική δραστηριότητα της 
επιχείρησης επενδύσεων και τους βασικούς 
κινδύνους. Για την αποφυγή της «ομαδικής 
σκέψης» και την προαγωγή του κριτικού 
ελέγχου, τα διοικητικά συμβούλια των 
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επιχειρήσεων επενδύσεων θα πρέπει να 
εμφανίζουν επαρκή ποικιλομορφία σε ό,τι 
αφορά την ηλικία, το φύλο, τη γεωγραφική 
καταγωγή, και το εκπαιδευτικό και 
επαγγελματικό υπόβαθρο των μελών τους, 
ώστε να συμπεριλαμβάνουν ποικιλία 
απόψεων και εμπειριών. Η ισόρροπη 
συμμετοχή των δύο φύλων είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, ώστε να αντανακλάται 
επαρκώς η δημογραφική πραγματικότητα.

επιχειρήσεων επενδύσεων θα πρέπει να 
εμφανίζουν επαρκή ποικιλομορφία σε ό,τι 
αφορά την ηλικία, το φύλο, τη γεωγραφική 
καταγωγή, και το εκπαιδευτικό και 
επαγγελματικό υπόβαθρο των μελών τους, 
ώστε να συμπεριλαμβάνουν ποικιλία 
απόψεων και εμπειριών. Η ισόρροπη 
συμμετοχή των δύο φύλων είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, ώστε να αντανακλάται 
επαρκώς η δημογραφική πραγματικότητα.
Η εκπροσώπηση των εργαζομένων στα 
διοικητικά όργανα πρέπει επίσης, με την 
προσθήκη μιας βασικής προοπτικής και 
μιας πραγματικής γνώσης των 
εσωτερικών εργασιών των επιχειρήσεων, 
να θεωρείται θετικός τρόπος αύξησης της 
ποικιλότητας.

Or. en

Τροπολογία 253
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38a) Προκειμένου να υιοθετηθεί μια 
απολύτως συνεκτική προσέγγιση στην 
εταιρική διακυβέρνηση μεταξύ όλων των 
χρηματοπιστωτικών οντοτήτων εντός της 
ΕΕ, οι διατάξεις περί εταιρικής 
διακυβέρνησης που περιέχονται στο 
παρόν θα πρέπει να ταυτίζονται με 
εκείνες που περιέχονται στην οδηγία … 
[CRD IV] και να είναι ανάλογες με το 
μέγεθος της εμπλεκόμενης οντότητας. 

Or. en

Τροπολογία 254
Gay Mitchell



PE489.463v01-00 38/149 AM\901763EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Προκειμένου να επιτυγχάνεται 
αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχος 
όσον αφορά τις δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων επενδύσεων, το διοικητικό 
όργανο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο και να 
λογοδοτεί για τη συνολική στρατηγική της 
επιχείρησης επενδύσεων, λαμβανομένων 
υπόψη των χαρακτηριστικών 
δραστηριότητας και κινδύνου της 
επιχείρησης επενδύσεων. Το διοικητικό 
όργανο πρέπει να αναλαμβάνει σαφείς 
ευθύνες για ολόκληρο τον κύκλο της 
οικονομικής δραστηριότητας της 
επιχείρησης επενδύσεων, στους τομείς του 
προσδιορισμού και του καθορισμού των 
στρατηγικών στόχων της επιχείρησης, της 
έγκρισης της εσωτερικής της οργάνωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για 
την επιλογή και την εκπαίδευση του 
προσωπικού, τον ορισμό των συνολικών 
πολιτικών που διέπουν την παροχή 
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του 
προσωπικού πωλήσεων και της έγκρισης 
των νέων προϊόντων προς διανομή στους 
πελάτες. Η περιοδική παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των στρατηγικών στόχων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων, της εσωτερικής 
τους οργάνωσης και των πολιτικών για την 
παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων 
πρέπει να διασφαλίζει διαρκώς την 
ικανότητα τους για ορθή και συνετή 
διαχείριση, προς όφελος της ακεραιότητας 
των αγορών και της προστασίας των 
επενδυτών.

(39) Προκειμένου να επιτυγχάνεται 
αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχος 
όσον αφορά τις δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων επενδύσεων, το διοικητικό 
όργανο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο και να 
λογοδοτεί για τη συνολική στρατηγική της 
επιχείρησης επενδύσεων, λαμβανομένων 
υπόψη των χαρακτηριστικών 
δραστηριότητας και κινδύνου της 
επιχείρησης επενδύσεων. Το διοικητικό 
όργανο πρέπει να αναλαμβάνει σαφείς 
ευθύνες για ολόκληρο τον κύκλο της 
οικονομικής δραστηριότητας της 
επιχείρησης επενδύσεων, στους τομείς του 
προσδιορισμού και του καθορισμού των 
στρατηγικών στόχων της επιχείρησης, της 
έγκρισης της εσωτερικής της οργάνωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για 
την επιλογή και την εκπαίδευση του 
προσωπικού, τον ορισμό των συνολικών 
πολιτικών που διέπουν την παροχή 
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του 
προσωπικού πωλήσεων και της έγκρισης 
των νέων προϊόντων προς διανομή στους 
πελάτες. Η περιοδική παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των στρατηγικών στόχων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων, της εσωτερικής 
τους οργάνωσης και των πολιτικών για την 
παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων 
πρέπει να διασφαλίζει διαρκώς την 
ικανότητα τους για ορθή και συνετή 
διαχείριση, προς όφελος της ακεραιότητας 
των αγορών και της προστασίας των 
επενδυτών. Όσον αφορά την κυκλοφορία 
νέων προϊόντων, οι παραγωγοί των 
προϊόντων θα πρέπει επίσης να 
αναθεωρούν περιοδικά την απόδοση των 
προϊόντων τους, να αποτιμούν το κατά 
πόσο ένα προϊόν είχε απόδοση ανάλογη με 
το σχεδιασμό του και να προσδιορίζουν 
το κατά πόσο η αγορά στόχος για το 
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προϊόν συνεχίζει να είναι ορθή.

Or. en

Τροπολογία 255
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η οδηγία 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 10ης Αυγούστου 2006, για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές 
απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των 
επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους 
ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς 
της εν λόγω οδηγίας επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να απαιτούν, στο πλαίσιο των 
οργανωτικών απαιτήσεων για τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, την καταγραφή 
των συνδιαλέξεων ή των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που αφορούν εντολές 
πελατών. Η καταγραφή των συνδιαλέξεων 
ή των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
αφορούν εντολές πελατών είναι συμβατή 
με το Χάρτη των Θεμελιωδών Ελευθεριών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
δικαιολογείται προκειμένου να ενισχυθεί η 
προστασία των επενδυτών, να βελτιωθεί η 
εποπτεία της αγοράς και να ενισχυθεί η 
ασφάλεια δικαίου προς το συμφέρον των 
επιχειρήσεων επενδύσεων και των 
πελατών τους. Η σημασία των 
καταγραφών αυτών αναφέρεται επίσης 
στην τεχνική γνωμοδότηση προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία εξέδωσε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών 
των Αγορών Κινητών Αξιών στις 29 
Ιουλίου 2010. Για τους λόγους αυτούς, 
ενδείκνυται να προβλεφθούν στην 
παρούσα οδηγία οι αρχές ενός γενικού 
καθεστώτος σχετικά με την καταγραφή 

(42) Η οδηγία 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 10ης Αυγούστου 2006, για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές 
απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των 
επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους 
ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς 
της εν λόγω οδηγίας επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να απαιτούν, στο πλαίσιο των 
οργανωτικών απαιτήσεων για τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, την καταγραφή 
των συνδιαλέξεων ή των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που αφορούν εντολές 
πελατών. Η καταγραφή των συνδιαλέξεων 
ή των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
αφορούν εντολές πελατών είναι συμβατή 
με το Χάρτη των Θεμελιωδών Ελευθεριών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
δικαιολογείται προκειμένου να ενισχυθεί η 
προστασία των επενδυτών, να βελτιωθεί η 
εποπτεία της αγοράς και να ενισχυθεί η 
ασφάλεια δικαίου προς το συμφέρον των 
επιχειρήσεων επενδύσεων και των 
πελατών τους. Η σημασία των 
καταγραφών αυτών αναφέρεται επίσης 
στην τεχνική γνωμοδότηση προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία εξέδωσε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών 
των Αγορών Κινητών Αξιών στις 29 
Ιουλίου 2010. Για τους λόγους αυτούς, 
ενδείκνυται να προβλεφθούν στην 
παρούσα οδηγία οι αρχές ενός γενικού 
καθεστώτος σχετικά με την καταγραφή 
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των συνδιαλέξεων ή των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που αφορούν εντολές 
πελατών.

των συνδιαλέξεων ή των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που αφορούν εντολές 
πελατών. Όσον αφορά την επικοινωνία 
ανάμεσα στους ιδιώτες πελάτες και τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενδείκνυται 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν, αντίθετα, κατάλληλα 
γραπτά αρχεία αυτών των επικοινωνιών 
για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
είναι εγκατεστημένα και για 
υποκαταστήματα που εδρεύουν εντός της 
επικράτειάς τους.

Or. en

Τροπολογία 256
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η χρήση της τεχνολογίας συναλλαγών 
έχει εξελιχθεί σημαντικά την τελευταία 
δεκαετία και χρησιμοποιείται πλέον 
ευρέως από τους συμμετέχοντες στην 
αγορά. Πολλοί συμμετέχοντες στην αγορά 
χρησιμοποιούν πλέον αλγοριθμικές 
συναλλαγές, όπου ένας αλγόριθμος 
υπολογιστή καθορίζει αυτόματα τις πτυχές 
μιας εντολής με ελάχιστη ή καθόλου 
ανθρώπινη επέμβαση. Ένα συγκεκριμένο 
υποσύνολο αλγοριθμικών συναλλαγών 
είναι οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας 
όπου ένα σύστημα διαπραγμάτευσης 
αναλύει δεδομένα ή σήματα από την αγορά 
με υψηλή ταχύτητα και, στη συνέχεια, 
αποστέλλει ή επικαιροποιεί μεγάλους 
αριθμούς εντολών εντός πολύ σύντομου 
χρονικού διαστήματος με βάση την εν 
λόγω ανάλυση. Κατά κανόνα οι 
συναλλαγές υψηλής συχνότητας 
πραγματοποιούνται από τους 

(44) Η χρήση της τεχνολογίας συναλλαγών 
έχει εξελιχθεί σημαντικά την τελευταία 
δεκαετία και χρησιμοποιείται πλέον 
ευρέως από τους συμμετέχοντες στην 
αγορά. Πολλοί συμμετέχοντες στην αγορά 
χρησιμοποιούν πλέον αλγοριθμικές 
συναλλαγές, όπου ένας αλγόριθμος 
υπολογιστή καθορίζει αυτόματα τις πτυχές 
μιας εντολής με ελάχιστη ή καθόλου 
ανθρώπινη επέμβαση. Ένα συγκεκριμένο 
υποσύνολο αλγοριθμικών συναλλαγών 
είναι οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας 
όπου ένα σύστημα διαπραγμάτευσης 
αναλύει δεδομένα ή σήματα από την αγορά 
με υψηλή ταχύτητα συνήθως σε χιλιοστά 
ή εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου
και, στη συνέχεια, αποστέλλει ή 
επικαιροποιεί μεγάλους αριθμούς εντολών 
εντός πολύ σύντομου χρονικού 
διαστήματος με βάση την εν λόγω 
ανάλυση. Κατά κανόνα οι συναλλαγές 
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διαπραγματευτές χρησιμοποιώντας δικά 
τους κεφάλαια και, χωρίς να αποτελούν 
στρατηγική αφ' εαυτές, συνίστανται στην 
χρήση υψηλής τεχνολογίας για την 
εφαρμογή πιο παραδοσιακών στρατηγικών 
διαπραγμάτευσης, όπως η ειδική 
διαπραγμάτευση ή η διαμεσολάβηση 
(αρμπιτράζ).

υψηλής συχνότητας πραγματοποιούνται 
από τους διαπραγματευτές 
χρησιμοποιώντας δικά τους κεφάλαια και, 
χωρίς να αποτελούν στρατηγική αφ' 
εαυτές, συνίστανται στην χρήση υψηλής 
τεχνολογίας για την εφαρμογή πιο 
παραδοσιακών στρατηγικών 
διαπραγμάτευσης, όπως η ειδική 
διαπραγμάτευση ή η διαμεσολάβηση 
(αρμπιτράζ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Περισσότερα χαρακτηριστικά για τις υψηλής συχνότητας συναλλαγές.

Τροπολογία 257
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45a) Οι υψηλής συχνότητας συναλλαγές 
ως ένα γενικό φαινόμενο θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως ένα φυσικό στοιχείο 
της τεχνολογικής προόδου και των 
βελτιωμένων επιχειρηματικών μοντέλων. 
Οι ακαδημαϊκές μελέτες αιτιολογούν, ως 
γενικό συμπέρασμα, ότι οι υψηλής 
συχνότητας συναλλαγές προσθέτουν 
ρευστότητα και μειώνουν τη 
μεταβλητότητα. Παράλληλα, έχει επίσης 
εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η νέα 
τεχνολογία, όπως οποιαδήποτε άλλη 
μορφή συναλλαγών, μπορεί να τύχει 
κακής χρήσης για σκοπούς κατάχρησης 
της αγοράς.

Or. en
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Τροπολογία 258
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η χρήση της τεχνολογίας συναλλαγών 
έχει αυξήσει την ταχύτητα, την ικανότητα 
και την πολυπλοκότητα του τρόπου 
διαπραγμάτευσης των επενδυτών. Έχει 
επίσης επιτρέψει στους συμμετέχοντες 
στην αγορά να διευκολύνουν την άμεση 
πρόσβαση από τους πελάτες τους στις 
αγορές μέσω της χρήσης των μηχανισμών 
διαπραγμάτευσης, άμεσης ηλεκτρονικής 
πρόσβασης ή πρόσβασης με χορηγό και 
άμεσης πρόσβασης στην αγορά. Από την 
τεχνολογία συναλλαγών έχουν προκύψει 
οφέλη για την αγορά και τους 
συμμετέχοντες στην αγορά εν γένει, όπως 
ευρύτερη συμμετοχή στις αγορές, 
αυξημένη ρευστότητα, πιο περιορισμένα 
ανοίγματα τιμών, μειωμένη 
βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα και τα 
μέσα για την επίτευξη καλύτερης 
εκτέλεσης εντολών για τους πελάτες. 
Εντούτοις, αυτή η τεχνολογία συναλλαγών 
ενέχει επίσης ορισμένους πιθανούς 
κινδύνους, όπως αυξημένος κίνδυνος 
υπερφόρτωσης των συστημάτων των 
τόπων διαπραγμάτευσης λόγω των 
μεγάλων όγκων των εντολών, κίνδυνος οι 
αλγοριθμικές συναλλαγές να οδηγήσουν σε 
διπλές ή εσφαλμένες εντολές ή άλλου 
είδους δυσλειτουργία ούτως ώστε να 
ενδέχεται να δημιουργηθεί μια μη εύρυθμη 
αγορά. Επιπροσθέτως, ενυπάρχει ο 
κίνδυνος τα συστήματα αλγοριθμικών 
συναλλαγών να υπεραντιδράσουν σε άλλα 
συμβάντα της αγοράς γεγονός που μπορεί 
να επιδεινώσει τη μεταβλητότητα εάν στην 
αγορά προϋπάρχει κάποιο πρόβλημα. 
Τέλος, οι αλγοριθμικές συναλλαγές ή οι 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές μπορούν 
εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά να 

(46) Η χρήση της τεχνολογίας συναλλαγών 
έχει αυξήσει την ταχύτητα, την ικανότητα 
και την πολυπλοκότητα του τρόπου 
διαπραγμάτευσης των επενδυτών. Έχει 
επίσης επιτρέψει στους συμμετέχοντες 
στην αγορά να διευκολύνουν την άμεση 
πρόσβαση από τους πελάτες τους στις 
αγορές μέσω της χρήσης των μηχανισμών 
διαπραγμάτευσης, άμεσης ηλεκτρονικής 
πρόσβασης ή πρόσβασης με χορηγό και 
άμεσης πρόσβασης στην αγορά. Οι 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές 
προσφέρουν όγκο συναλλαγών στις 
αγορές αλλά πολύ μικρή εκτελέσιμη 
ρευστότητα, καθώς οι τρέχουσες τιμές 
προσφοράς παραμένουν μόλις για 
κλάσματα του δευτερολέπτου στο βιβλίο 
εντολών και τα ποσοστά ακυρώσεων 
είναι εξαιρετικά υψηλά. Τα ελαφρώς πιο 
στενά ανοίγματα τιμών δεν 
αντισταθμίζουν την έλλειψη βάθους, 
χρόνου αδράνειας των εντολών ή 
απογραφής. Στοιχεία συνηγορούν υπέρ 
του ότι αυτή η τεχνολογία συναλλαγών 
ενέχει ορισμένους κινδύνους, όπως 
αυξημένος κίνδυνος υπερφόρτωσης των 
συστημάτων των τόπων διαπραγμάτευσης 
λόγω των μεγάλων όγκων των εντολών, 
κίνδυνος οι αλγοριθμικές συναλλαγές να 
οδηγήσουν σε διπλές ή εσφαλμένες 
εντολές ή άλλου είδους δυσλειτουργία 
ούτως ώστε να ενδέχεται να δημιουργηθεί 
μια μη εύρυθμη αγορά. Συγκεκριμένα 
υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι 
η τεχνολογία των υψηλής συχνότητας 
συναλλαγών, προσφέροντας ένα 
ενημερωτικό πλεονέκτημα στους χρήστες 
της, μπορεί να έχει συμβάλλει στην 
αυξημένη χρήση αδιαφανών δεξαμενών 
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καταστήσουν δυνατές κάποιες μορφές 
καταχρηστικής συμπεριφοράς.

ρευστότητας από θεσμικούς επενδυτές, 
όπως συνταξιοδοτικά ταμεία, 
επιδιώκοντας την αποφυγή ενδεχόμενων 
αρνητικών επιπτώσεων στις τιμές 
εκτέλεσης, όταν οι εντολές τους 
εντοπίζονται από διαπραγματευτές 
υψηλής συχνότητας. Επιπροσθέτως, 
ενυπάρχει ο κίνδυνος τα συστήματα 
αλγοριθμικών συναλλαγών να 
υπεραντιδράσουν σε άλλα συμβάντα της 
αγοράς γεγονός που μπορεί να επιδεινώσει 
τη μεταβλητότητα εάν στην αγορά 
προϋπάρχει κάποιο πρόβλημα. 
Επιπροσθέτως, κέρδη από υψηλής 
συχνότητας συναλλαγές που 
δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο 
υφίστανται εις βάρος άλλων επενδυτών, 
όπως οι ασφαλισμένοι αποταμιευτές. 
Τέλος, οι αλγοριθμικές συναλλαγές ή οι 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές μπορούν 
εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά να 
καταστήσουν δυνατές κάποιες μορφές 
καταχρηστικής συμπεριφοράς. Τέτοιοι 
κίνδυνοι συνεπάγονται υψηλό κόστος 
υποδομών και εποπτείας που σχετίζονται 
με τις υψηλής συχνότητας συναλλαγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι υψηλής συχνότητας συναλλαγές παρέχουν στους 
διαπραγματευτές ένα ενημερωτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων παραγόντων. Αυτό το 
πλεονέκτημα οφείλεται πρωτίστως στην ταχύτητα με την οποία οι πληροφορίες μπορούν να 
ληφθούν και να μετατραπούν σε εντολές και ακυρώσεις/τροποποιήσεις. Αυτό εξωθεί τους 
θεσμικούς που εισάγουν μεγάλες εντολές είτε να επιδοθούν σε έναν «εξοπλιστικό 
ανταγωνισμό», με σημαντικό κόστος για τους ίδιους και κατ’ επέκταση τους πελάτες τους είτε 
να επιχειρήσουν να ξεφύγουν από τις υψηλής συχνότητας συναλλαγές μετακινούμενοι σε 
πλατφόρμες στις οποίες δεν έχουν καμία πρόσβαση ή όπου οι εντολές μπορούν να 
συγκαλυφθούν με καλύτερο τρόπο.

Τροπολογία 259
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η χρήση της τεχνολογίας συναλλαγών 
έχει αυξήσει την ταχύτητα, την ικανότητα 
και την πολυπλοκότητα του τρόπου 
διαπραγμάτευσης των επενδυτών. Έχει 
επίσης επιτρέψει στους συμμετέχοντες 
στην αγορά να διευκολύνουν την άμεση 
πρόσβαση από τους πελάτες τους στις 
αγορές μέσω της χρήσης των μηχανισμών 
διαπραγμάτευσης, άμεσης ηλεκτρονικής 
πρόσβασης ή πρόσβασης με χορηγό και 
άμεσης πρόσβασης στην αγορά. Από την 
τεχνολογία συναλλαγών έχουν προκύψει 
οφέλη για την αγορά και τους 
συμμετέχοντες στην αγορά εν γένει, όπως 
ευρύτερη συμμετοχή στις αγορές, 
αυξημένη ρευστότητα, πιο περιορισμένα 
ανοίγματα τιμών, μειωμένη 
βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα και τα 
μέσα για την επίτευξη καλύτερης 
εκτέλεσης εντολών για τους πελάτες. 
Εντούτοις, αυτή η τεχνολογία συναλλαγών 
ενέχει επίσης ορισμένους πιθανούς 
κινδύνους, όπως αυξημένος κίνδυνος 
υπερφόρτωσης των συστημάτων των 
τόπων διαπραγμάτευσης λόγω των 
μεγάλων όγκων των εντολών, κίνδυνος οι 
αλγοριθμικές συναλλαγές να οδηγήσουν σε 
διπλές ή εσφαλμένες εντολές ή άλλου 
είδους δυσλειτουργία ούτως ώστε να 
ενδέχεται να δημιουργηθεί μια μη εύρυθμη 
αγορά. Επιπροσθέτως, ενυπάρχει ο 
κίνδυνος τα συστήματα αλγοριθμικών 
συναλλαγών να υπεραντιδράσουν σε άλλα 
συμβάντα της αγοράς γεγονός που μπορεί 
να επιδεινώσει τη μεταβλητότητα εάν στην 
αγορά προϋπάρχει κάποιο πρόβλημα. 
Τέλος, οι αλγοριθμικές συναλλαγές ή οι 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές μπορούν 
εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά να 
καταστήσουν δυνατές κάποιες μορφές 
καταχρηστικής συμπεριφοράς.

(46) Η χρήση της τεχνολογίας συναλλαγών 
έχει αυξήσει την ταχύτητα, την ικανότητα 
και την πολυπλοκότητα του τρόπου 
διαπραγμάτευσης των επενδυτών. Έχει 
επίσης επιτρέψει στους συμμετέχοντες 
στην αγορά να διευκολύνουν την άμεση 
πρόσβαση από τους πελάτες τους στις 
αγορές μέσω της χρήσης των μηχανισμών 
διαπραγμάτευσης, άμεσης ηλεκτρονικής 
πρόσβασης ή πρόσβασης με χορηγό και 
άμεσης πρόσβασης στην αγορά. Από την 
τεχνολογία συναλλαγών έχουν προκύψει 
οφέλη για την αγορά και τους 
συμμετέχοντες στην αγορά εν γένει, όπως 
ευρύτερη συμμετοχή στις αγορές, 
αυξημένη ρευστότητα, πιο περιορισμένα 
ανοίγματα τιμών, μειωμένη 
βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα και τα 
μέσα για την επίτευξη καλύτερης 
εκτέλεσης εντολών για τους πελάτες. 
Εντούτοις, αυτή η τεχνολογία συναλλαγών 
ενέχει επίσης ορισμένους πιθανούς 
κινδύνους, όπως αυξημένος κίνδυνος 
υπερφόρτωσης των συστημάτων των 
τόπων διαπραγμάτευσης λόγω των 
μεγάλων όγκων των εντολών, κίνδυνος οι 
αλγοριθμικές συναλλαγές να οδηγήσουν σε 
διπλές ή εσφαλμένες εντολές ή άλλου 
είδους δυσλειτουργία ούτως ώστε να 
ενδέχεται να δημιουργηθεί μια μη εύρυθμη 
αγορά. Επιπροσθέτως, ενυπάρχει ο 
κίνδυνος τα συστήματα αλγοριθμικών 
συναλλαγών να υπεραντιδράσουν σε άλλα 
συμβάντα της αγοράς γεγονός που μπορεί 
να επιδεινώσει τη μεταβλητότητα εάν στην 
αγορά προϋπάρχει κάποιο πρόβλημα. 
Ανεξάρτητα από το ότι η ανωτέρω 
καταχρηστική συμπεριφορά δεν 
επιτρέπεται, ασχέτως της μεθόδου που 
χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή σε μια 
αγορά. Η καταχρηστική συμπεριφορά 
στην αγορά αντιμετωπίζεται στην οδηγία 
για τη κατάχρηση της αγοράς 
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(2004/109/ΕΚ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, όπως ορίζεται από την Επιτροπή της ΕΕ, επιφέρουν θετικές και 
αρνητικές επιπτώσεις στις αγορές. Εντούτοις, η καταχρηστική συμπεριφορά στην αγορά δεν θα 
πρέπει να συσχετίζεται μόνο με συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν λογισμικό προηγμένης 
τεχνολογίας στις αλληλεπιδράσεις τους με τις αγορές. Κατάχρηση της αγοράς μπορεί να 
υφίσταται σε οποιοδήποτε επίπεδο. Επομένως, είναι απαραίτητο να ανατρέξουμε στην οδηγία 
για την κατάχρηση της αγοράς, προκειμένου να παράσχουμε μια ολιστική επισκόπηση και οι 
ανάγκες να αντιμετωπιστούν μόνες τους σε όλα τα επίπεδα.

Τροπολογία 260
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η χρήση της τεχνολογίας συναλλαγών 
έχει αυξήσει την ταχύτητα, την ικανότητα 
και την πολυπλοκότητα του τρόπου 
διαπραγμάτευσης των επενδυτών. Έχει 
επίσης επιτρέψει στους συμμετέχοντες 
στην αγορά να διευκολύνουν την άμεση 
πρόσβαση από τους πελάτες τους στις 
αγορές μέσω της χρήσης των μηχανισμών 
διαπραγμάτευσης, άμεσης ηλεκτρονικής 
πρόσβασης ή πρόσβασης με χορηγό και 
άμεσης πρόσβασης στην αγορά. Από την 
τεχνολογία συναλλαγών έχουν προκύψει 
οφέλη για την αγορά και τους 
συμμετέχοντες στην αγορά εν γένει, όπως 
ευρύτερη συμμετοχή στις αγορές, 
αυξημένη ρευστότητα, πιο περιορισμένα 
ανοίγματα τιμών, μειωμένη 
βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα και τα 
μέσα για την επίτευξη καλύτερης 
εκτέλεσης εντολών για τους πελάτες. 
Εντούτοις, αυτή η τεχνολογία συναλλαγών 
ενέχει επίσης ορισμένους πιθανούς 
κινδύνους, όπως αυξημένος κίνδυνος 
υπερφόρτωσης των συστημάτων των 

(46) Η χρήση της τεχνολογίας συναλλαγών 
υψηλής συχνότητας έχει αυξήσει την 
ταχύτητα, την ικανότητα και την 
πολυπλοκότητα του τρόπου 
διαπραγμάτευσης των επενδυτών. Έχει 
επίσης επιτρέψει στους συμμετέχοντες 
στην αγορά να διευκολύνουν την άμεση 
πρόσβαση από τους πελάτες τους στις 
αγορές μέσω της χρήσης των μηχανισμών 
διαπραγμάτευσης, άμεσης ηλεκτρονικής 
πρόσβασης ή πρόσβασης με χορηγό και 
άμεσης πρόσβασης στην αγορά. Από την 
τεχνολογία συναλλαγών έχουν προκύψει 
οφέλη για την αγορά και τους 
συμμετέχοντες στην αγορά εν γένει, όπως 
ευρύτερη συμμετοχή στις αγορές, 
αυξημένη ρευστότητα, πιο περιορισμένα 
ανοίγματα τιμών, μειωμένη 
βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα και τα 
μέσα για την επίτευξη καλύτερης 
εκτέλεσης εντολών για τους πελάτες. 
Εντούτοις, αυτή η τεχνολογία συναλλαγών 
υψηλής συχνότητας ενέχει επίσης 
ορισμένους πιθανούς κινδύνους, όπως 
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τόπων διαπραγμάτευσης λόγω των 
μεγάλων όγκων των εντολών, κίνδυνος οι 
αλγοριθμικές συναλλαγές να οδηγήσουν σε 
διπλές ή εσφαλμένες εντολές ή άλλου 
είδους δυσλειτουργία ούτως ώστε να 
ενδέχεται να δημιουργηθεί μια μη εύρυθμη 
αγορά. Επιπροσθέτως, ενυπάρχει ο 
κίνδυνος τα συστήματα αλγοριθμικών 
συναλλαγών να υπεραντιδράσουν σε άλλα 
συμβάντα της αγοράς γεγονός που μπορεί 
να επιδεινώσει τη μεταβλητότητα εάν στην 
αγορά προϋπάρχει κάποιο πρόβλημα. 
Τέλος, οι αλγοριθμικές συναλλαγές ή οι 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές μπορούν 
εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά να 
καταστήσουν δυνατές κάποιες μορφές 
καταχρηστικής συμπεριφοράς.

αυξημένος κίνδυνος υπερφόρτωσης των 
συστημάτων των τόπων διαπραγμάτευσης 
λόγω των μεγάλων όγκων των εντολών, 
κίνδυνος οι αλγοριθμικές συναλλαγές να 
οδηγήσουν σε διπλές ή εσφαλμένες 
εντολές ή άλλου είδους δυσλειτουργία
ούτως ώστε να ενδέχεται να δημιουργηθεί 
μια μη εύρυθμη αγορά. Επιπροσθέτως, 
ενυπάρχει ο κίνδυνος τα συστήματα 
αλγοριθμικών συναλλαγών να 
υπεραντιδράσουν σε άλλα συμβάντα της 
αγοράς γεγονός που μπορεί να επιδεινώσει 
τη μεταβλητότητα εάν στην αγορά 
προϋπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τέλος, οι 
αλγοριθμικές συναλλαγές ή οι υψηλής 
συχνότητας συναλλαγές μπορούν εάν δεν 
χρησιμοποιηθούν σωστά να καταστήσουν 
δυνατές κάποιες μορφές καταχρηστικής 
συμπεριφοράς. Αφετέρου, οι υψηλής 
συχνότητας συναλλαγές εν γένει, όπως 
έχει καταδειχθεί σε πληθώρα 
ακαδημαϊκών μελετών, πράγματι 
μειώνουν τη μεταβλητότητα και 
συμβάλλουν στη βελτιωμένη διαμόρφωση 
τιμών σε διάφορους τόπους αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 261
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η χρήση της τεχνολογίας συναλλαγών 
έχει αυξήσει την ταχύτητα, την ικανότητα 
και την πολυπλοκότητα του τρόπου 
διαπραγμάτευσης των επενδυτών. Έχει 
επίσης επιτρέψει στους συμμετέχοντες 
στην αγορά να διευκολύνουν την άμεση 
πρόσβαση από τους πελάτες τους στις 
αγορές μέσω της χρήσης των μηχανισμών 
διαπραγμάτευσης, άμεσης ηλεκτρονικής
πρόσβασης ή πρόσβασης με χορηγό και 

(46) Η χρήση της τεχνολογίας συναλλαγών 
έχει αυξήσει την ταχύτητα, την ικανότητα 
και την πολυπλοκότητα του τρόπου 
διαπραγμάτευσης των επενδυτών. Έχει 
επίσης επιτρέψει στους συμμετέχοντες 
στην αγορά να διευκολύνουν την άμεση 
πρόσβαση από τους πελάτες τους στις 
αγορές μέσω της χρήσης των μηχανισμών 
διαπραγμάτευσης, άμεσης πρόσβασης 
στην αγορά, μη φιλτραρισμένης άμεσης 
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άμεσης πρόσβασης στην αγορά. Από την 
τεχνολογία συναλλαγών έχουν προκύψει 
οφέλη για την αγορά και τους 
συμμετέχοντες στην αγορά εν γένει, όπως 
ευρύτερη συμμετοχή στις αγορές, 
αυξημένη ρευστότητα, πιο περιορισμένα 
ανοίγματα τιμών, μειωμένη 
βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα και τα 
μέσα για την επίτευξη καλύτερης 
εκτέλεσης εντολών για τους πελάτες. 
Εντούτοις, αυτή η τεχνολογία συναλλαγών 
ενέχει επίσης ορισμένους πιθανούς 
κινδύνους, όπως αυξημένος κίνδυνος 
υπερφόρτωσης των συστημάτων των 
τόπων διαπραγμάτευσης λόγω των 
μεγάλων όγκων των εντολών, κίνδυνος οι 
αλγοριθμικές συναλλαγές να οδηγήσουν σε 
διπλές ή εσφαλμένες εντολές ή άλλου 
είδους δυσλειτουργία ούτως ώστε να 
ενδέχεται να δημιουργηθεί μια μη εύρυθμη 
αγορά. Επιπροσθέτως, ενυπάρχει ο 
κίνδυνος τα συστήματα αλγοριθμικών 
συναλλαγών να υπεραντιδράσουν σε άλλα 
συμβάντα της αγοράς γεγονός που μπορεί 
να επιδεινώσει τη μεταβλητότητα εάν στην 
αγορά προϋπάρχει κάποιο πρόβλημα. 
Τέλος, οι αλγοριθμικές συναλλαγές ή οι 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές μπορούν 
εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά να 
καταστήσουν δυνατές κάποιες μορφές 
καταχρηστικής συμπεριφοράς.

πρόσβασης στην αγορά ή πρόσβασης με 
χορηγό. Από την τεχνολογία συναλλαγών 
έχουν προκύψει οφέλη για την αγορά και 
τους συμμετέχοντες στην αγορά εν γένει, 
όπως ευρύτερη συμμετοχή στις αγορές, 
αυξημένη ρευστότητα, πιο περιορισμένα 
ανοίγματα τιμών, μειωμένη 
βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα και τα 
μέσα για την επίτευξη καλύτερης 
εκτέλεσης εντολών για τους πελάτες. 
Εντούτοις, αυτή η τεχνολογία συναλλαγών 
ενέχει επίσης ορισμένους πιθανούς 
κινδύνους, όπως αυξημένος κίνδυνος 
υπερφόρτωσης των συστημάτων των 
τόπων διαπραγμάτευσης λόγω των 
μεγάλων όγκων των εντολών, κίνδυνος οι 
αλγοριθμικές συναλλαγές να οδηγήσουν σε 
διπλές ή εσφαλμένες εντολές ή άλλου 
είδους δυσλειτουργία ούτως ώστε να 
ενδέχεται να δημιουργηθεί μια μη εύρυθμη 
αγορά. Επιπροσθέτως, ενυπάρχει ο 
κίνδυνος τα συστήματα αλγοριθμικών 
συναλλαγών να υπεραντιδράσουν σε άλλα 
συμβάντα της αγοράς γεγονός που μπορεί 
να επιδεινώσει τη μεταβλητότητα εάν στην 
αγορά προϋπάρχει κάποιο πρόβλημα. 
Τέλος, οι αλγοριθμικές συναλλαγές ή οι 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές μπορούν 
εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά να 
καταστήσουν δυνατές κάποιες μορφές 
καταχρηστικής συμπεριφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές στην άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση θα πρέπει να αντικατασταθούν από τον όρο 
«άμεση πρόσβαση στην αγορά», προκειμένου το κείμενο να εναρμονίζεται με τις τεχνικές 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο 2012 «Συστήματα και 
μηχανισμοί ελέγχου σε περιβάλλον αυτοματοποιημένων συναλλαγών για χώρους 
διαπραγμάτευσης, επιχειρήσεις επενδύσεων και αρμόδιες αρχές» ESMA/2012/122 (EL)

Τροπολογία 262
Kay Swinburne
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46a) Οι τεχνικές κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΑΚΑΑ που εκδόθηκαν τον 
Φεβρουάριο του 2012 «Συστήματα και 
μηχανισμοί ελέγχου σε περιβάλλον 
αυτοματοποιημένων συναλλαγών για 
χώρους διαπραγμάτευσης, επιχειρήσεις 
επενδύσεων και αρμόδιες αρχές» 
(ESMA/2012/122) θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως ένα 
εμπεριστατωμένο πλαίσιο για να 
συμπεριληφθούν νομικά δεσμευτικοί 
μηχανισμοί στην παρούσα οδηγία, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ευελιξία των 
αγορών και να λάβουν υπόψη τους νέες 
τεχνολογίες συναλλαγών. Είναι σημαντικό 
η ΕΑΚΑΑ να έχει τη δύναμη να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές στο μέλλον, 
προκειμένου να συμβαδίζει με τις 
ραγδαίες εξελίξεις των τεχνολογιών 
συναλλαγών.

Or. en

Τροπολογία 263
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46a) Προκειμένου να ανταποκριθούν 
στις τεχνολογικές εξελίξεις, οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι ΠΜΔ έχουν 
θεσπίσει δικλείδες ασφαλείας και 
ελέγχους του συστήματος. Σε μια 
προσπάθεια αντιμετώπισης των ανωτέρω 
κινδύνων που συνδέονται με τις 
τεχνολογικά προηγμένες συναλλαγές, η 
ΕΑΚΑΑ πρότεινε κατευθυντήριες 
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γραμμές για να εναρμονιστούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο οι απαιτήσεις για τις 
οργανωμένες αγορές και τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων (ESMA/2011/456). Αν και οι 
απαιτήσεις περιγράφονται για 
ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ, ΟΜΔ και 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
διαχειρίζονται αγορές, πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι έχει ζωτική σημασία ο 
έλεγχος του κινδύνου στην πηγή της 
εντολής, δεδομένου ότι ένα σημαντικό 
μέρος της ευθύνης κινδύνου 
αναλαμβάνεται σε αυτό το στάδιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία MiFID καλύπτει την ανάγκη να αυξηθούν οι δικλείδες ασφαλείας και οι έλεγχοι για 
τις ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ, ΟΜΔ, αλλά έχει απολύτως ζωτική σημασία ο έλεγχος κινδύνου 
να ισχύει ήδη στην πηγή της εντολής. Δεν αρκεί να υφίστανται έλεγχοι μόνο στον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή εκκαθάρισης. Στόχος θα πρέπει να είναι η ύπαρξη πυλών σε κάθε βήμα του 
κύκλου ζωής των συναλλαγών και της εκκαθάρισης. Επομένως, είναι σημαντικό να δοθεί 
έμφαση στην αναγκαιότητα ύπαρξης επαρκών ελέγχων. Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ 
για συστήματα και ελέγχους αντιμετωπίζουν αυτό το γεγονός.

Τροπολογία 264
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι επιπτώσεις από τους εν λόγω 
δυνητικούς κινδύνους από την αυξημένη 
χρήση της τεχνολογίας μετριάζονται 
καλύτερα με ένα συνδυασμό 
συγκεκριμένων μέτρων ελέγχου κινδύνων 
που απευθύνονται σε επιχειρήσεις οι 
οποίες χρησιμοποιούν αλγοριθμικές ή 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές και άλλα 
μέτρα προς τους διαχειριστές των τόπων 
διαπραγμάτευσης στους οποίους έχουν 
πρόσβαση τέτοιες επιχειρήσεις. Συνιστάται 
να διασφαλίζεται η χορήγηση άδειας

(47) Οι επιπτώσεις από τους εν λόγω 
δυνητικούς κινδύνους από την αυξημένη 
χρήση της τεχνολογίας μετριάζονται 
καλύτερα με ένα συνδυασμό 
συγκεκριμένων μέτρων ελέγχου κινδύνων 
που απευθύνονται σε επιχειρήσεις οι 
οποίες χρησιμοποιούν αλγοριθμικές ή 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές και άλλα 
μέτρα προς τους διαχειριστές των τόπων 
διαπραγμάτευσης στους οποίους έχουν 
πρόσβαση τέτοιες επιχειρήσεις. Συνιστάται 
να διασφαλίζεται ότι οι αλγοριθμικές και 



PE489.463v01-00 50/149 AM\901763EL.doc

EL

λειτουργίας σε όλες τις επιχειρήσεις
υψηλής συχνότητας συναλλαγών όταν 
αποτελούν άμεσο μέλος ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης. Με τον τρόπο αυτό 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπόκεινται 
στις οργανωτικές απαιτήσεις της οδηγίας 
και ότι ελέγχονται καταλλήλως.

οι υψηλής συχνότητας συναλλαγές 
θεωρούνται υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
επενδύσεων, ακόμα και όταν διεξάγονται 
σε ίδιο λογαριασμό. Με τον τρόπο αυτό 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 
επιχειρήσεις που προσφέρουν αυτές τις 
δραστηριότητες διαθέτουν άδεια 
λειτουργίας ως επιχειρήσεις επενδύσεων 
και υπόκεινται στις οργανωτικές 
απαιτήσεις της οδηγίας και ότι ελέγχονται 
καταλλήλως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλιστεί συνέπεια ανάμεσα στην ανωτέρω αιτιολογική σκέψη και το άρθρο 
17 της προτεινόμενης οδηγίας MiFID που δεν αφορά μόνο τις υψηλής συχνότητας συναλλαγές 
αλλά και τις αλγοριθμικές συναλλαγές (ΑΣ) και να διευκρινιστεί ότι απαιτείται η άδεια 
λειτουργίας των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι αυτές οι δραστηριότητες θεωρούνται επενδυτικές 
υπηρεσίες. Πράγματι, οι αλγοριθμικές συναλλαγές που διεξάγονται μέσω έμμεσης πρόσβασης 
στους τόπους διαπραγμάτευσης δεν γεννούν λιγότερους κινδύνους για τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές και τη σταθερότητα από ό,τι οι ΑΣ τις οποίες διαχειρίζεται κάποιο άμεσο μέλος ενός 
τόπου διαπραγματεύσεων. (Πρόταση ΕΚΤ)

Τροπολογία 265
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι επιπτώσεις από τους εν λόγω 
δυνητικούς κινδύνους από την αυξημένη 
χρήση της τεχνολογίας μετριάζονται 
καλύτερα με ένα συνδυασμό 
συγκεκριμένων μέτρων ελέγχου κινδύνων 
που απευθύνονται σε επιχειρήσεις οι 
οποίες χρησιμοποιούν αλγοριθμικές ή 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές και άλλα 
μέτρα προς τους διαχειριστές των τόπων 
διαπραγμάτευσης στους οποίους έχουν 
πρόσβαση τέτοιες επιχειρήσεις. Συνιστάται 
να διασφαλίζεται η χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε όλες τις επιχειρήσεις

(47) Οι επιπτώσεις από τους εν λόγω 
δυνητικούς κινδύνους από την αυξημένη 
χρήση της τεχνολογίας μετριάζονται
καλύτερα με ένα συνδυασμό 
συγκεκριμένων μέτρων ελέγχου κινδύνων 
που απευθύνονται σε επιχειρήσεις οι 
οποίες χρησιμοποιούν αλγοριθμικές ή 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές και άλλα 
μέτρα προς τους διαχειριστές των τόπων 
διαπραγμάτευσης στους οποίους έχουν 
πρόσβαση τέτοιες επιχειρήσεις. Συνιστάται 
να διασφαλίζεται ότι οι αλγοριθμικές και 
οι υψηλής συχνότητας συναλλαγές 
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υψηλής συχνότητας συναλλαγών όταν 
αποτελούν άμεσο μέλος ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης. Με τον τρόπο αυτό 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπόκεινται 
στις οργανωτικές απαιτήσεις της οδηγίας 
και ότι ελέγχονται καταλλήλως.

θεωρούνται υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
επενδύσεων, ακόμα και όταν διεξάγονται 
σε ίδιο λογαριασμό. Με τον τρόπο αυτό 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 
επιχειρήσεις που προσφέρουν αυτές τις 
δραστηριότητες διαθέτουν άδεια 
λειτουργίας ως επιχειρήσεις επενδύσεων 
και υπόκεινται στις οργανωτικές 
απαιτήσεις της οδηγίας και ότι ελέγχονται 
καταλλήλως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλιστεί συνέπεια ανάμεσα στην ανωτέρω αιτιολογική σκέψη και το άρθρο 
17 της προτεινόμενης οδηγίας MiFID που δεν αφορά μόνο τις υψηλής συχνότητας συναλλαγές 
αλλά και τις αλγοριθμικές συναλλαγές (ΑΣ) και να διευκρινιστεί ότι απαιτείται η άδεια 
λειτουργίας των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι αυτές οι δραστηριότητες θεωρούνται επενδυτικές 
υπηρεσίες. Πράγματι, οι αλγοριθμικές συναλλαγές που διεξάγονται μέσω έμμεσης πρόσβασης 
στους τόπους διαπραγμάτευσης δεν γεννούν λιγότερους κινδύνους για τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές και τη σταθερότητα από ό,τι οι ΑΣ τις οποίες διαχειρίζεται κάποιο άμεσο μέλος ενός 
τόπου διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία 266
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι επιπτώσεις από τους εν λόγω 
δυνητικούς κινδύνους από την αυξημένη 
χρήση της τεχνολογίας μετριάζονται 
καλύτερα με ένα συνδυασμό 
συγκεκριμένων μέτρων ελέγχου κινδύνων 
που απευθύνονται σε επιχειρήσεις οι 
οποίες χρησιμοποιούν αλγοριθμικές ή 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές και άλλα 
μέτρα προς τους διαχειριστές των τόπων 
διαπραγμάτευσης στους οποίους έχουν 
πρόσβαση τέτοιες επιχειρήσεις. Συνιστάται 
να διασφαλίζεται η χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε όλες τις επιχειρήσεις 

(47) Οι επιπτώσεις από τους εν λόγω 
δυνητικούς κινδύνους από την αυξημένη 
χρήση της τεχνολογίας μετριάζονται 
καλύτερα με ένα συνδυασμό 
συγκεκριμένων μέτρων ελέγχου κινδύνων 
που απευθύνονται σε επιχειρήσεις οι 
οποίες χρησιμοποιούν αλγοριθμικές ή 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές και άλλα 
μέτρα προς τους διαχειριστές των τόπων 
διαπραγμάτευσης στους οποίους έχουν 
πρόσβαση τέτοιες επιχειρήσεις. Συνιστάται 
να διασφαλίζεται η χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε όλες τις επιχειρήσεις 
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υψηλής συχνότητας συναλλαγών όταν 
αποτελούν άμεσο μέλος ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης. Με τον τρόπο αυτό 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπόκεινται 
στις οργανωτικές απαιτήσεις της οδηγίας 
και ότι ελέγχονται καταλλήλως.

υψηλής συχνότητας συναλλαγών όταν 
αποτελούν άμεσο μέλος ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης. Είναι επίσης 
απαραίτητο να υπάρχει η δυνατότητα 
σαφούς εντοπισμού ροών εντολών που 
προέρχονται από αυτόματες συναλλαγές.
Με τον τρόπο αυτό πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι υπόκεινται στις 
οργανωτικές απαιτήσεις της οδηγίας και 
ότι ελέγχονται καταλλήλως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλγοριθμικές και υψηλής συχνότητας συναλλαγές πρέπει να επισημαίνονται με σαφήνεια στο 
βιβλίο εντολών, ούτως ώστε οι τόποι και οι ρυθμιστικές αρχές να μπορούν να τις 
παρακολουθούν αποτελεσματικά.

Τροπολογία 267
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι επιπτώσεις από τους εν λόγω 
δυνητικούς κινδύνους από την αυξημένη 
χρήση της τεχνολογίας μετριάζονται 
καλύτερα με ένα συνδυασμό 
συγκεκριμένων μέτρων ελέγχου κινδύνων 
που απευθύνονται σε επιχειρήσεις οι 
οποίες χρησιμοποιούν αλγοριθμικές ή 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές και άλλα 
μέτρα προς τους διαχειριστές των τόπων 
διαπραγμάτευσης στους οποίους έχουν 
πρόσβαση τέτοιες επιχειρήσεις. Συνιστάται 
να διασφαλίζεται η χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε όλες τις επιχειρήσεις 
υψηλής συχνότητας συναλλαγών όταν 
αποτελούν άμεσο μέλος ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης. Με τον τρόπο αυτό 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπόκεινται 
στις οργανωτικές απαιτήσεις της οδηγίας 

(47) Οι επιπτώσεις από τους εν λόγω 
δυνητικούς κινδύνους από την αυξημένη 
χρήση της τεχνολογίας μετριάζονται 
καλύτερα με ένα συνδυασμό 
συγκεκριμένων μέτρων ελέγχου κινδύνων 
που απευθύνονται σε επιχειρήσεις οι 
οποίες χρησιμοποιούν αλγοριθμικές ή 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές και άλλα 
μέτρα προς τους διαχειριστές όλων των 
τόπων διαπραγμάτευσης στους οποίους 
έχουν πρόσβαση τέτοιες επιχειρήσεις. 
Συνιστάται να διασφαλίζεται η χορήγηση 
άδειας λειτουργίας σε όλες τις επιχειρήσεις 
υψηλής συχνότητας συναλλαγών όταν 
αποτελούν άμεσο μέλος ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης. Με τον τρόπο αυτό 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπόκεινται 
στις οργανωτικές απαιτήσεις της οδηγίας 
και ότι ελέγχονται καταλλήλως. Είναι 
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και ότι ελέγχονται καταλλήλως. επίσης σκόπιμο να τερματιστεί η 
πρακτική της πρόσβασης με χορηγό, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος οι 
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν επαρκείς 
μηχανισμούς ελέγχου να δημιουργήσουν 
μη εύρυθμες συνθήκες αγοράς, και να 
διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες στην 
αγορά μπορούν να εντοπίζονται και να 
λογοδοτούν για τη ύπαρξη μη εύρυθμων 
συνθηκών για τις οποίες ευθύνονται.

Or. en

Τροπολογία 268
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι επιπτώσεις από τους εν λόγω 
δυνητικούς κινδύνους από την αυξημένη 
χρήση της τεχνολογίας μετριάζονται 
καλύτερα με ένα συνδυασμό 
συγκεκριμένων μέτρων ελέγχου κινδύνων 
που απευθύνονται σε επιχειρήσεις οι 
οποίες χρησιμοποιούν αλγοριθμικές ή 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές και άλλα 
μέτρα προς τους διαχειριστές των τόπων 
διαπραγμάτευσης στους οποίους έχουν 
πρόσβαση τέτοιες επιχειρήσεις. Συνιστάται 
να διασφαλίζεται η χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε όλες τις επιχειρήσεις 
υψηλής συχνότητας συναλλαγών όταν 
αποτελούν άμεσο μέλος ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης. Με τον τρόπο αυτό 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπόκεινται 
στις οργανωτικές απαιτήσεις της οδηγίας 
και ότι ελέγχονται καταλλήλως.

(47) Οι επιπτώσεις από τους εν λόγω 
δυνητικούς κινδύνους από την αυξημένη 
χρήση της τεχνολογίας μετριάζονται 
καλύτερα με ένα συνδυασμό 
συγκεκριμένων μέτρων ελέγχου κινδύνων 
που απευθύνονται σε επιχειρήσεις οι 
οποίες χρησιμοποιούν αλγοριθμικές ή 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές και άλλα 
μέτρα προς τους διαχειριστές όλων των 
τόπων διαπραγμάτευσης στους οποίους 
έχουν πρόσβαση τέτοιες επιχειρήσεις. 
Συνιστάται να διασφαλίζεται η χορήγηση 
άδειας λειτουργίας σε όλες τις επιχειρήσεις 
υψηλής συχνότητας συναλλαγών όταν 
αποτελούν άμεσο μέλος ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης. Με τον τρόπο αυτό 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπόκεινται 
στις οργανωτικές απαιτήσεις της οδηγίας 
και ότι ελέγχονται καταλλήλως. Είναι 
επίσης σκόπιμο σε περιπτώσεις άμεσης 
πρόσβασης στην αγορά να διασφαλίζεται 
η λήψη όλων των εύλογων μέτρων για να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος που θα μπορούσε 
να γεννηθεί εάν οι επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούσαν ανεπαρκείς ελέγχους, 
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και οι συμμετέχοντες στην αγορά να 
μπορούν να εντοπίζονται και να 
λογοδοτούν για τη ύπαρξη μη εύρυθμων 
συνθηκών για τις οποίες ευθύνονται.

Or. en

Τροπολογία 269
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι επιπτώσεις από τους εν λόγω 
δυνητικούς κινδύνους από την αυξημένη 
χρήση της τεχνολογίας μετριάζονται 
καλύτερα με ένα συνδυασμό 
συγκεκριμένων μέτρων ελέγχου κινδύνων 
που απευθύνονται σε επιχειρήσεις οι 
οποίες χρησιμοποιούν αλγοριθμικές ή 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές και άλλα 
μέτρα προς τους διαχειριστές των τόπων 
διαπραγμάτευσης στους οποίους έχουν 
πρόσβαση τέτοιες επιχειρήσεις. Συνιστάται 
να διασφαλίζεται η χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε όλες τις επιχειρήσεις 
υψηλής συχνότητας συναλλαγών όταν 
αποτελούν άμεσο μέλος ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης. Με τον τρόπο αυτό 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπόκεινται 
στις οργανωτικές απαιτήσεις της οδηγίας 
και ότι ελέγχονται καταλλήλως.

(47) Οι επιπτώσεις από τους εν λόγω 
δυνητικούς κινδύνους από την αυξημένη 
χρήση της τεχνολογίας μετριάζονται 
καλύτερα με ένα συνδυασμό 
συγκεκριμένων μέτρων ελέγχου κινδύνων 
που απευθύνονται σε επιχειρήσεις οι 
οποίες χρησιμοποιούν αλγοριθμικές ή 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές και άλλα
μέτρα προς τους διαχειριστές των τόπων 
διαπραγμάτευσης στους οποίους έχουν 
πρόσβαση τέτοιες επιχειρήσεις. Συνιστάται 
να διασφαλίζεται η χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε όλες τις επιχειρήσεις 
υψηλής συχνότητας συναλλαγών όταν 
αποτελούν άμεσο μέλος ενός τόπου
διαπραγμάτευσης. Με τον τρόπο αυτό 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπόκεινται 
στις οργανωτικές απαιτήσεις της οδηγίας 
και ότι ελέγχονται καταλλήλως. Από 
αυτήν την άποψη, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να 
παίξει σημαντικό συντονιστικό ρόλο για 
να ορίσει την κατάλληλη ελάχιστη 
μεταβολή τιμών, προκειμένου να 
διασφαλιστούν εύρυθμες αγορές σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en
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Τροπολογία 270
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47a) Προκειμένου να εντοπίσει με 
σαφήνεια κάθε μέθοδο πρόσβασης σε 
έναν τόπο διαπραγμάτευσης, η ΕΑΚΑΑ 
θα πρέπει να καταρτίσει μια λίστα των 
μέσων και των μεθόδων πρόσβασης σε 
έναν τόπο διαπραγμάτευσης μέσω μιας 
καταχωρημένης επιχείρησης επενδύσεων 
και διαπραγματευτικού μέλους.

Or. en

Τροπολογία 271
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι τόποι 
διαπραγμάτευσης πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι έχουν θεσπιστεί ισχυρά μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η 
αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση δεν 
δημιουργεί μη εύρυθμες αγορές και δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά. 
Οι τόποι διαπραγμάτευσης διασφαλίζουν 
επίσης ότι τα συστήματα συναλλαγών είναι 
ευέλικτα και έχουν δοκιμαστεί σωστά για 
την αντιμετώπιση των αυξημένων ροών 
εντολών ή των πιέσεων της αγοράς και ότι 
χρησιμοποιούνται διακόπτες για την 
προσωρινή διακοπή των συναλλαγών σε 
περίπτωση αιφνίδιων μη αναμενόμενων 
μεταβολών των τιμών.

(48) Τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι τόποι 
διαπραγμάτευσης πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι έχουν θεσπιστεί ισχυρά μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η 
αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση δεν 
δημιουργεί μη εύρυθμες αγορές και δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά 
και ότι η τεχνολογία αυτοματοποιημένης 
διαπραγμάτευσης δοκιμάζεται 
εξονυχιστικά προτού δοθεί πρόσβαση σε 
κάποιον τόπο. Οι τόποι διαπραγμάτευσης 
διασφαλίζουν επίσης ότι τα συστήματα 
συναλλαγών είναι ευέλικτα και έχουν 
δοκιμαστεί σωστά για την αντιμετώπιση 
των αυξημένων ροών εντολών ή των 
πιέσεων της αγοράς και ότι 
χρησιμοποιούνται διακόπτες για την 
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προσωρινή διακοπή των συναλλαγών με 
συνέπεια σε όλους τους τόπους 
διαπραγμάτευσης σε περίπτωση αιφνίδιων 
μη αναμενόμενων μεταβολών των τιμών.
Οι τόποι διαπραγμάτευσης δεν θα πρέπει 
να προσφέρουν προνομιακή πρόσβαση σε 
πληροφορίες στους διαχειριστές 
αυτοματοποιημένων διαπραγματεύσεων, 
καθώς αυτό τους παρέχει αθέμιτο 
πλεονέκτημα έναντι των άλλων 
συμμετεχόντων στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τόποι διαπραγμάτευσης συχνά παρέχουν στους συμμετέχοντες σε υψηλής συχνότητας 
συναλλαγές συνοπτικές προεπισκοπήσεις του βιβλίου εντολών και άλλες πληροφορίες οι οποίες 
δεν κοινοποιούνται στους άλλους συμμετέχοντες. Αυτό δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό και δεν 
πρέπει να επιτρέπεται.

Τροπολογία 272
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48a) Οι στρατηγικές διαπραγμάτευσης 
που δημιουργούν πολύ μεγάλους αριθμούς 
εντολών, εκ των οποίων οι περισσότερες 
ακυρώνονται ή εκκαθαρίζονται στο 
κλείσιμο της ημέρας, μπορεί να 
καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο της 
χωρητικότητας του συστήματος 
διαπραγματεύσεων, προσφέροντας 
παράλληλα μικρή αποτελεσματική 
ρευστότητα σε άλλους συμμετέχοντες 
στην αγορά. Είναι επομένως αναγκαίο να 
διασφαλιστεί ότι οι διαρθρώσεις των 
τελών των τόπων διαπραγμάτευσης είναι 
διαφανείς, αμερόληπτες και δίκαιες και 
ότι διαμορφώνονται κατά τρόπο που να 
προάγουν τη μετακύλιση του κόστους της 
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υποδομής στους πελάτες ανάλογα με τη 
χρήση της χωρητικότητας του 
συστήματος διαπραγμάτευσης από 
αυτούς και των εύρυθμων συνθηκών 
διαπραγμάτευσης στις αγορές. Επομένως, 
ενδείκνυται να διασφαλιστεί η εφαρμογή 
υψηλότερων τελών σε πρακτικές που 
συνεπάγονται υψηλούς όγκους 
μηνυμάτων ή ποσοστά ακυρώσεων σε 
σχέση με τις πραγματικές συναλλαγές που 
θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τέτοιες 
συνθήκες αρρυθμίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί θεσμικοί επενδυτές έχουν υποστηρίξει ότι οι υψηλής συχνότητας συναλλαγές 
προσφέρουν μικρή χρήσιμη ρευστότητα, παρά το γεγονός ότι συχνά τυγχάνουν «εκπτώσεων» 
δήθεν για αυτήν τους τη λειτουργία.

Τροπολογία 273
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48α) Είναι επίσης αναγκαίο να 
διασφαλιστεί ότι οι διαρθρώσεις των 
τελών των τόπων διαπραγμάτευσης είναι 
διαφανείς, αμερόληπτες και δίκαιες και 
δεν διαμορφώνονται κατά τρόπο που να 
προάγουν μη εύρυθμες συνθήκες αγοράς. 
Για τον λόγο αυτό, οι ρυθμιζόμενες 
αγορές θα πρέπει να διαθέτουν 
διαθρώσεις των τελών για να παρακινούν 
προς ένα μικρότερο λόγο μηνυμάτων στο 
σύστημα προς εκτελεσμένες εντολές. 
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει όρια για 
υψηλότερα τέλη για τις μεγάλες 
ακυρώσεις ή χρεώσεις ανά μήνυμα.

Or. en



PE489.463v01-00 58/149 AM\901763EL.doc

EL

Τροπολογία 274
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Εκτός των μέτρων που σχετίζονται με 
τις αλγοριθμικές και τις υψηλής 
συχνότητας συναλλαγές, ενδείκνυται να 
συμπεριληφθούν έλεγχοι σχετικά με τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν
στους πελάτες άμεση ηλεκτρονική 
πρόσβαση στις αγορές, καθώς οι 
ηλεκτρονικές συναλλαγές μπορούν να 
διεξαχθούν μέσω μιας επιχείρησης που 
παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στην 
αγορά και πολλούς παρόμοιους 
κινδύνους. Ενδείκνυται επίσης οι 
επιχειρήσεις που παρέχουν άμεση 
ηλεκτρονική πρόσβαση να διασφαλίζουν 
ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία αυτή έχουν τα κατάλληλα 
προσόντα και ότι επιβάλλονται έλεγχοι 
κινδύνων όσον αφορά τη χρήση της 
υπηρεσίας. Ενδείκνυται η αναλυτική 
περιγραφή σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις λεπτομερών οργανωτικών 
απαιτήσεων σχετικά με αυτές τις νέες 
μορφές συναλλαγών. Με τον τρόπο αυτόν 
πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα 
τροποποίησης των απαιτήσεων, όπου 
απαιτείται, για την αντιμετώπιση των 
καινοτομιών και των εξελίξεων στον 
τομέα αυτό.

(49) Εκτός των μέτρων που σχετίζονται τις 
αλγοριθμικές και τις υψηλής συχνότητας 
συναλλαγές, ενδείκνυται να απαγορευτεί η 
άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση των 
πελατών στις αγορές.

Or. en

Τροπολογία 275
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE



AM\901763EL.doc 59/149 PE489.463v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Εκτός των μέτρων που σχετίζονται με 
τις αλγοριθμικές και τις υψηλής 
συχνότητας συναλλαγές, ενδείκνυται να 
συμπεριληφθούν έλεγχοι σχετικά με τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
στους πελάτες άμεση ηλεκτρονική 
πρόσβαση στις αγορές, καθώς οι 
ηλεκτρονικές συναλλαγές μπορούν να 
διεξαχθούν μέσω μιας επιχείρησης που 
παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στην 
αγορά και πολλούς παρόμοιους κινδύνους. 
Ενδείκνυται επίσης οι επιχειρήσεις που 
παρέχουν άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση 
να διασφαλίζουν ότι τα άτομα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυτή έχουν 
τα κατάλληλα προσόντα και ότι 
επιβάλλονται έλεγχοι κινδύνων όσον 
αφορά τη χρήση της υπηρεσίας. 
Ενδείκνυται η αναλυτική περιγραφή σε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις λεπτομερών 
οργανωτικών απαιτήσεων σχετικά με αυτές 
τις νέες μορφές συναλλαγών. Με τον 
τρόπο αυτόν πρέπει να διασφαλίζεται η 
δυνατότητα τροποποίησης των 
απαιτήσεων, όπου απαιτείται, για την 
αντιμετώπιση των καινοτομιών και των 
εξελίξεων στον τομέα αυτό.

(49) Αν και αναγνωρίζεται ο ρόλος που 
παίζει η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση 
στην διευκόλυνση των επενδυτικών 
δραστηριοτήτων στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές της ΕΕ, και εκτός των μέτρων που 
σχετίζονται με τις αλγοριθμικές και τις 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές, 
ενδείκνυται να συμπεριληφθούν έλεγχοι 
σχετικά με τις επιχειρήσεις επενδύσεων 
που παρέχουν στους πελάτες άμεση 
ηλεκτρονική πρόσβαση στις αγορές, καθώς 
οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μπορούν να 
διεξαχθούν μέσω μιας επιχείρησης που 
παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στην 
αγορά και πολλούς παρόμοιους κινδύνους. 
Ενδείκνυται επίσης οι επιχειρήσεις που 
παρέχουν άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση 
να διασφαλίζουν ότι τα άτομα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυτή έχουν 
τα κατάλληλα προσόντα και ότι 
επιβάλλονται έλεγχοι κινδύνων όσον 
αφορά τη χρήση της υπηρεσίας. 
Ενδείκνυται η αναλυτική περιγραφή σε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις λεπτομερών 
οργανωτικών απαιτήσεων σχετικά με αυτές 
τις νέες μορφές συναλλαγών. Με τον 
τρόπο αυτόν πρέπει να διασφαλίζεται η 
δυνατότητα τροποποίησης των 
απαιτήσεων, όπου απαιτείται, για την 
αντιμετώπιση των καινοτομιών και των 
εξελίξεων στον τομέα αυτό. Αποκλειστικά 
και μόνο για το ρητό σκοπό της 
διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων, η 
ΕΑΚΑΑ, σε διαβούλευση με την αγορά, 
κατάρτισε τις κατευθυντήριες γραμμές 
για συστήματα και μηχανισμούς ελέγχου 
σε περιβάλλον αυτοματοποιημένων 
συναλλαγών για χώρους 
διαπραγμάτευσης, επιχειρήσεις 
επενδύσεων και αρμόδιες αρχές 
(ESMA/2011/456) και αυτό είναι μια πολύ 
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θετική εξέλιξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση αποτελεί μέρος ζωτικής σημασίας των σύγχρονων 
περιβαλλόντων συναλλαγών πολλών ρυθμιζόμενων αγορών και ΠΜΔ στην ΕΕ και εκτός αυτής.
Εφόσον ελέγχονται επαρκώς, αυτές προσφέρουν στους επενδυτές και τους συμμετέχοντες τη 
δυνατότητα επιλογής του τρόπου και του τόπου διαπραγμάτευσης των χρηματοπιστωτικών 
μέσων. Η ΕΑΚΑΑ συνεργάστηκε με τους συμμετέχοντες στην αγορά για να καταρτίσει σαφείς 
και χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές που προσφέρουν έναν πρακτικό τρόπο για να μπορούν να 
δέχονται άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση οι τόποι διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 276
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Εκτός των μέτρων που σχετίζονται με 
τις αλγοριθμικές και τις υψηλής 
συχνότητας συναλλαγές, ενδείκνυται να 
συμπεριληφθούν έλεγχοι σχετικά με τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
στους πελάτες άμεση ηλεκτρονική
πρόσβαση στις αγορές, καθώς οι 
ηλεκτρονικές συναλλαγές μπορούν να 
διεξαχθούν μέσω μιας επιχείρησης που 
παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στην 
αγορά και πολλούς παρόμοιους 
κινδύνους. Ενδείκνυται επίσης οι 
επιχειρήσεις που παρέχουν άμεση 
ηλεκτρονική πρόσβαση να διασφαλίζουν 
ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία αυτή έχουν τα κατάλληλα 
προσόντα και ότι επιβάλλονται έλεγχοι 
κινδύνων όσον αφορά τη χρήση της 
υπηρεσίας. Ενδείκνυται η αναλυτική 
περιγραφή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
λεπτομερών οργανωτικών απαιτήσεων 
σχετικά με αυτές τις νέες μορφές 
συναλλαγών. Με τον τρόπο αυτόν πρέπει 
να διασφαλίζεται η δυνατότητα 

(49) Εκτός των μέτρων που σχετίζονται με 
τις αλγοριθμικές και τις υψηλής 
συχνότητας συναλλαγές, ενδείκνυται να 
συμπεριληφθούν έλεγχοι σχετικά με τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
στους πελάτες άμεση πρόσβαση στην 
αγορά. Ενδείκνυται επίσης οι επιχειρήσεις 
που παρέχουν άμεση πρόσβαση στην 
αγορά να διασφαλίζουν ότι τα άτομα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυτή έχουν 
τα κατάλληλα προσόντα και ότι 
επιβάλλονται έλεγχοι κινδύνων όσον 
αφορά τη χρήση της υπηρεσίας. 
Ενδείκνυται η αναλυτική περιγραφή σε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις λεπτομερών 
οργανωτικών απαιτήσεων σχετικά με αυτές 
τις νέες μορφές συναλλαγών. Με τον 
τρόπο αυτόν πρέπει να διασφαλίζεται η 
δυνατότητα τροποποίησης των 
απαιτήσεων, όπου απαιτείται, για την 
αντιμετώπιση των καινοτομιών και των 
εξελίξεων στον τομέα αυτό.
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τροποποίησης των απαιτήσεων, όπου 
απαιτείται, για την αντιμετώπιση των 
καινοτομιών και των εξελίξεων στον τομέα 
αυτό.

Or. en

Τροπολογία 277
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Εκτός των μέτρων που σχετίζονται με 
τις αλγοριθμικές και τις υψηλής 
συχνότητας συναλλαγές, ενδείκνυται να 
συμπεριληφθούν έλεγχοι σχετικά με τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
στους πελάτες άμεση ηλεκτρονική
πρόσβαση στις αγορές, καθώς οι 
ηλεκτρονικές συναλλαγές μπορούν να 
διεξαχθούν μέσω μιας επιχείρησης που 
παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στην 
αγορά και πολλούς παρόμοιους 
κινδύνους. Ενδείκνυται επίσης οι 
επιχειρήσεις που παρέχουν άμεση 
ηλεκτρονική πρόσβαση να διασφαλίζουν 
ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία αυτή έχουν τα κατάλληλα 
προσόντα και ότι επιβάλλονται έλεγχοι 
κινδύνων όσον αφορά τη χρήση της 
υπηρεσίας. Ενδείκνυται η αναλυτική 
περιγραφή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
λεπτομερών οργανωτικών απαιτήσεων 
σχετικά με αυτές τις νέες μορφές 
συναλλαγών. Με τον τρόπο αυτόν πρέπει 
να διασφαλίζεται η δυνατότητα 
τροποποίησης των απαιτήσεων, όπου 
απαιτείται, για την αντιμετώπιση των 
καινοτομιών και των εξελίξεων στον τομέα 
αυτό.

(49) Εκτός των μέτρων που σχετίζονται με 
τις αλγοριθμικές και τις υψηλής 
συχνότητας συναλλαγές, πρέπει να 
διασφαλιστεί η καθιέρωση 
αποτελεσματικών ελέγχων σχετικά με τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
στους πελάτες άμεση πρόσβαση στην 
αγορά, καθώς οι ηλεκτρονικές συναλλαγές 
μπορούν να διεξαχθούν μέσω μιας 
επιχείρησης που παρέχει άμεση πρόσβαση 
στην αγορά. Ενδείκνυται επίσης οι 
επιχειρήσεις που παρέχουν άμεση 
πρόσβαση στην αγορά να διασφαλίζουν 
ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία αυτή έχουν τα κατάλληλα 
προσόντα και ότι επιβάλλονται έλεγχοι 
κινδύνων όσον αφορά τη χρήση της 
υπηρεσίας. Ενδείκνυται η αναλυτική 
περιγραφή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
λεπτομερών οργανωτικών απαιτήσεων 
σχετικά με αυτές τις νέες μορφές 
συναλλαγών. Με τον τρόπο αυτόν πρέπει 
να διασφαλίζεται η δυνατότητα 
τροποποίησης των απαιτήσεων, όπου
απαιτείται, για την αντιμετώπιση των 
καινοτομιών και των εξελίξεων στον τομέα 
αυτό.

Or. en



PE489.463v01-00 62/149 AM\901763EL.doc

EL

Τροπολογία 278
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Εκτός των μέτρων που σχετίζονται με 
τις αλγοριθμικές και τις υψηλής 
συχνότητας συναλλαγές, ενδείκνυται να 
συμπεριληφθούν έλεγχοι σχετικά με τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
στους πελάτες άμεση ηλεκτρονική
πρόσβαση στις αγορές, καθώς οι 
ηλεκτρονικές συναλλαγές μπορούν να 
διεξαχθούν μέσω μιας επιχείρησης που 
παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στην 
αγορά και πολλούς παρόμοιους κινδύνους. 
Ενδείκνυται επίσης οι επιχειρήσεις που 
παρέχουν άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση 
να διασφαλίζουν ότι τα άτομα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυτή έχουν 
τα κατάλληλα προσόντα και ότι 
επιβάλλονται έλεγχοι κινδύνων όσον 
αφορά τη χρήση της υπηρεσίας. 
Ενδείκνυται η αναλυτική περιγραφή σε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις λεπτομερών 
οργανωτικών απαιτήσεων σχετικά με αυτές 
τις νέες μορφές συναλλαγών. Με τον 
τρόπο αυτόν πρέπει να διασφαλίζεται η 
δυνατότητα τροποποίησης των 
απαιτήσεων, όπου απαιτείται, για την 
αντιμετώπιση των καινοτομιών και των 
εξελίξεων στον τομέα αυτό.

(49) Εκτός των μέτρων που σχετίζονται με 
τις αλγοριθμικές και τις υψηλής 
συχνότητας συναλλαγές, ενδείκνυται να 
συμπεριληφθούν έλεγχοι σχετικά με τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
στους πελάτες άμεση πρόσβαση στην 
αγορά, καθώς οι ηλεκτρονικές συναλλαγές 
μπορούν να διεξαχθούν μέσω μιας 
επιχείρησης που παρέχει ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην αγορά και πολλούς 
παρόμοιους κινδύνους. Ενδείκνυται επίσης 
οι επιχειρήσεις που παρέχουν άμεση 
πρόσβαση στην αγορά να διασφαλίζουν 
ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία αυτή έχουν τα κατάλληλα 
προσόντα και ότι επιβάλλονται έλεγχοι 
κινδύνων όσον αφορά τη χρήση της 
υπηρεσίας. Ενδείκνυται η αναλυτική 
περιγραφή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
λεπτομερών οργανωτικών απαιτήσεων 
σχετικά με αυτές τις νέες μορφές 
συναλλαγών. Με τον τρόπο αυτόν πρέπει 
να διασφαλίζεται η δυνατότητα 
τροποποίησης των απαιτήσεων, όπου 
απαιτείται, για την αντιμετώπιση των 
καινοτομιών και των εξελίξεων στον τομέα 
αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές στην άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση θα πρέπει να αντικατασταθούν από τον όρο 
«άμεση πρόσβαση στην αγορά», προκειμένου το κείμενο να εναρμονίζεται με τις τεχνικές 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο 2012 «Συστήματα και 
μηχανισμοί ελέγχου σε περιβάλλον αυτοματοποιημένων συναλλαγών για χώρους 
διαπραγμάτευσης, επιχειρήσεις επενδύσεων και αρμόδιες αρχές» ESMA/2012/122 (EL)
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Τροπολογία 279
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Επί του παρόντος λειτουργούν πολλοί 
τόποι διαπραγμάτευσης στην ΕΕ, 
ορισμένοι εκ των οποίων 
διαπραγματεύονται ταυτόσημα μέσα. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
πιθανοί κίνδυνοι για τα συμφέροντα των 
επενδυτών, είναι αναγκαία η 
επισημοποίηση και η περαιτέρω 
εναρμόνιση των διαδικασιών σχετικά με 
τις συνέπειες για τη διαπραγμάτευση σε 
άλλους τόπους, αν ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης αποφασίσει να 
αναστείλει ή να αποσύρει ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο από τη 
διαπραγμάτευση. Προς όφελος της 
ασφάλειας δικαίου και για την επαρκή 
αντιμετώπιση της σύγκρουσης 
συμφερόντων κατά την απόφαση 
αναστολής ή απόσυρσης μέσων από τη 
διαπραγμάτευση, πρέπει να διασφαλίζεται 
ότι αν μια ρυθμιζόμενη αγορά ή ένας ΠΜΔ 
σταματούν τη διαπραγμάτευση λόγω της 
μη αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με 
εκδότη ή χρηματοπιστωτικό μέσο, οι 
υπόλοιποι τηρούν την απόφαση αυτή εκτός 
αν την συνέχιση της διαπραγμάτευσης 
δικαιολογούν εξαιρετικές περιστάσεις. 
Επιπλέον, είναι αναγκαία η επισημοποίηση 
και η βελτίωση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και της συνεργασίας των 
τόπων διαπραγμάτευσης σε περιπτώσεις 
εξαιρετικών συνθηκών σε σχέση με 
κάποιο ιδιαίτερο μέσο που αποτελεί 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
διάφορους τόπους.

(50) Επί του παρόντος λειτουργούν πολλοί 
τόποι διαπραγμάτευσης στην ΕΕ, 
ορισμένοι εκ των οποίων 
διαπραγματεύονται ταυτόσημα μέσα. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
πιθανοί κίνδυνοι για τα συμφέροντα των 
επενδυτών, είναι αναγκαία η 
επισημοποίηση και η περαιτέρω 
εναρμόνιση των διαδικασιών σχετικά με 
τις συνέπειες για τη διαπραγμάτευση σε 
άλλους τόπους, αν ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης αποφασίσει να 
αναστείλει ή να αποσύρει ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο από τη 
διαπραγμάτευση. Προς όφελος της 
ασφάλειας δικαίου και για την επαρκή 
αντιμετώπιση της σύγκρουσης 
συμφερόντων κατά την απόφαση 
αναστολής ή απόσυρσης μέσων από τη 
διαπραγμάτευση, πρέπει να διασφαλίζεται 
ότι αν μια ρυθμιζόμενη αγορά ή ένας ΠΜΔ 
σταματούν τη διαπραγμάτευση λόγω της 
μη αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με 
εκδότη ή χρηματοπιστωτικό μέσο, οι 
υπόλοιποι τηρούν την απόφαση αυτή εκτός 
αν την συνέχιση της διαπραγμάτευσης 
δικαιολογούν εξαιρετικές περιστάσεις. 
Επιπλέον, είναι αναγκαία η περαιτέρω
επισημοποίηση και η βελτίωση της 
ανταλλαγής πληροφοριών και της 
συνεργασίας των τόπων διαπραγμάτευσης 
σε σχέση με κάποιο ιδιαίτερο μέσο που 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
διάφορους τόπους. Για τον λόγο αυτό, ο 
τόπος πρωτογενούς εισαγωγής θα πρέπει 
να ορίζεται να αναλαμβάνει τη συνολική 
ευθύνη εποπτείας σε πραγματικό χρόνο 
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και θα πρέπει να απαιτείται να υπάρχει 
συνεργασία ανάμεσα στον τόπο 
πρωτογενούς και δευτερογενούς 
διαπραγμάτευσης. Ο τόπος πρωτογενούς 
διαπραγμάτευσης θα πρέπει να δύναται 
να χρησιμοποιεί πληροφορίες από τον 
τόπο δευτερογενούς διαπραγμάτευσης για 
επιχειρηματικούς σκοπούς. Θα πρέπει να 
υφίστανται απροσπέλαστα τείχη ή 
δεοντολογικοί φραγμοί ανάμεσα στα 
τμήματα επιχειρηματικότητας και 
εποπτείας του τόπου πρωτογενούς 
διαπραγμάτευσης, προκειμένου να 
αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων 
ή χειραγώγηση της αγοράς. Η 
δευτερογενής αγορά θα πρέπει να δύναται 
να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εποπτική 
τεχνολογία της παρέχει τη δυνατότητα να 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και τον 
κανονισμό … [MAR], ανεξαρτήτως της 
εποπτικής τεχνολογίας που χρησιμοποιεί 
ο τόπος πρωτογενούς διαπραγμάτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς οι ευκαιρίες κατάχρησης και χειραγώγησης των αγορών με τη χρήση στρατηγικών 
μεταξύ των αγορών έχουν αυξηθεί με τον κατακερματισμό των αγορών, οι εποπτικές 
λειτουργίες αυτών των αγορών πρέπει να συνεργαστούν για να διασφαλιστεί επίσης ότι θα 
μπορέσουν να εντοπιστούν τέτοιες στρατηγικές μεταξύ αγορών. Ο τόπος πρωτογενούς 
διαπραγμάτευσης διαθέτει τις καλύτερες ευκαιρίες για να αναλάβει τη συνολική ευθύνη, καθώς 
βρίσκεται πιο κοντά στη ροή πληροφοριών του εκδότη. Αυτό θα καλύψει το κενό εντοπισμού σε 
ένα κατακερματισμένο περιβάλλον διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία 280
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Επί του παρόντος λειτουργούν πολλοί 
τόποι διαπραγμάτευσης στην ΕΕ, 

(50) Επί του παρόντος λειτουργούν πολλοί 
τόποι διαπραγμάτευσης στην ΕΕ, 
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ορισμένοι εκ των οποίων 
διαπραγματεύονται ταυτόσημα μέσα. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
πιθανοί κίνδυνοι για τα συμφέροντα των 
επενδυτών, είναι αναγκαία η 
επισημοποίηση και η περαιτέρω
εναρμόνιση των διαδικασιών σχετικά με 
τις συνέπειες για τη διαπραγμάτευση σε 
άλλους τόπους, αν ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης αποφασίσει να 
αναστείλει ή να αποσύρει ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο από τη 
διαπραγμάτευση. Προς όφελος της 
ασφάλειας δικαίου και για την επαρκή 
αντιμετώπιση της σύγκρουσης 
συμφερόντων κατά την απόφαση 
αναστολής ή απόσυρσης μέσων από τη 
διαπραγμάτευση, πρέπει να διασφαλίζεται 
ότι αν μια ρυθμιζόμενη αγορά ή ένας ΠΜΔ 
σταματούν τη διαπραγμάτευση λόγω της 
μη αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με 
εκδότη ή χρηματοπιστωτικό μέσο, οι 
υπόλοιποι τηρούν την απόφαση αυτή εκτός 
αν την συνέχιση της διαπραγμάτευσης 
δικαιολογούν εξαιρετικές περιστάσεις. 
Επιπλέον, είναι αναγκαία η επισημοποίηση 
και η βελτίωση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και της συνεργασίας των 
τόπων διαπραγμάτευσης σε περιπτώσεις 
εξαιρετικών συνθηκών σε σχέση με 
κάποιο ιδιαίτερο μέσο που αποτελεί 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
διάφορους τόπους.

ορισμένοι εκ των οποίων 
διαπραγματεύονται ταυτόσημα μέσα. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
πιθανοί κίνδυνοι για τα συμφέροντα των 
επενδυτών, είναι αναγκαία η 
επισημοποίηση και η περαιτέρω 
εναρμόνιση των διαδικασιών σχετικά με 
τις συνέπειες για τη διαπραγμάτευση σε 
άλλους τόπους, αν ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης αποφασίσει να 
αναστείλει ή να αποσύρει ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο από τη 
διαπραγμάτευση. Προς όφελος της 
ασφάλειας δικαίου και για την επαρκή 
αντιμετώπιση της σύγκρουσης 
συμφερόντων κατά την απόφαση 
αναστολής ή απόσυρσης μέσων από τη 
διαπραγμάτευση, πρέπει να διασφαλίζεται 
ότι αν μια ρυθμιζόμενη αγορά ή ένας ΠΜΔ 
σταματούν τη διαπραγμάτευση λόγω της 
μη αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με 
εκδότη ή χρηματοπιστωτικό μέσο, οι 
υπόλοιποι τηρούν την απόφαση αυτή εκτός 
αν την συνέχιση της διαπραγμάτευσης 
δικαιολογούν εξαιρετικές περιστάσεις. 
Επιπλέον, είναι αναγκαία η περαιτέρω
επισημοποίηση και η βελτίωση της 
ανταλλαγής πληροφοριών και της 
συνεργασίας των τόπων διαπραγμάτευσης 
σε σχέση με κάποιο ιδιαίτερο μέσο που 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
διάφορους τόπους. Για το λόγο αυτό, η 
αρμόδια αρχή του τόπου πρωτογενούς 
διαπραγμάτευσης θα πρέπει να ορίζεται 
να αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη 
εποπτείας σε πραγματικό χρόνο και θα 
πρέπει να απαιτείται να υπάρχει 
συνεργασία ανάμεσα στον τόπο 
πρωτογενούς και δευτερογενούς 
διαπραγμάτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς οι ευκαιρίες κατάχρησης και χειραγώγησης των αγορών με τη χρήση στρατηγικών 
μεταξύ των αγορών έχουν αυξηθεί με τον κατακερματισμό των αγορών, οι εποπτικές 
λειτουργίες αυτών των αγορών πρέπει να συνεργαστούν για να διασφαλιστεί ότι θα μπορέσουν 
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να εντοπιστούν τέτοιες στρατηγικές μεταξύ αγορών. Η αρμόδια αρχή του τόπου πρωτογενούς 
διαπραγμάτευσης διαθέτει τις καλύτερες ευκαιρίες για να αναλάβει τη συνολική ευθύνη, καθώς 
βρίσκεται πιο κοντά στη ροή πληροφοριών του εκδότη. Πρέπει να υπάρχει απαίτηση για 
συνεργασία των δευτερογενών αγορών.

Τροπολογία 281
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Επί του παρόντος λειτουργούν πολλοί 
τόποι διαπραγμάτευσης στην ΕΕ, 
ορισμένοι εκ των οποίων 
διαπραγματεύονται ταυτόσημα μέσα. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
πιθανοί κίνδυνοι για τα συμφέροντα των 
επενδυτών, είναι αναγκαία η 
επισημοποίηση και η περαιτέρω 
εναρμόνιση των διαδικασιών σχετικά με 
τις συνέπειες για τη διαπραγμάτευση σε 
άλλους τόπους, αν ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης αποφασίσει να 
αναστείλει ή να αποσύρει ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο από τη 
διαπραγμάτευση. Προς όφελος της 
ασφάλειας δικαίου και για την επαρκή 
αντιμετώπιση της σύγκρουσης 
συμφερόντων κατά την απόφαση 
αναστολής ή απόσυρσης μέσων από τη 
διαπραγμάτευση, πρέπει να διασφαλίζεται 
ότι αν μια ρυθμιζόμενη αγορά ή ένας ΠΜΔ 
σταματούν τη διαπραγμάτευση λόγω της 
μη αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με 
εκδότη ή χρηματοπιστωτικό μέσο, οι 
υπόλοιποι τηρούν την απόφαση αυτή 
εκτός αν την συνέχιση της 
διαπραγμάτευσης δικαιολογούν 
εξαιρετικές περιστάσεις. Επιπλέον, είναι 
αναγκαία η επισημοποίηση και η βελτίωση 
της ανταλλαγής πληροφοριών και της 
συνεργασίας των τόπων διαπραγμάτευσης 
σε περιπτώσεις εξαιρετικών συνθηκών σε 

(50) Επί του παρόντος λειτουργούν πολλοί 
τόποι διαπραγμάτευσης στην ΕΕ, 
ορισμένοι εκ των οποίων 
διαπραγματεύονται ταυτόσημα μέσα. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
πιθανοί κίνδυνοι για τα συμφέροντα των 
επενδυτών, είναι αναγκαία η 
επισημοποίηση και η περαιτέρω 
εναρμόνιση των διαδικασιών σχετικά με 
τις συνέπειες για τη διαπραγμάτευση σε 
άλλους τόπους, αν ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης αποφασίσει να 
αναστείλει ή να αποσύρει ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο από τη 
διαπραγμάτευση. Προς όφελος της 
ασφάλειας δικαίου και για την επαρκή 
αντιμετώπιση της σύγκρουσης 
συμφερόντων κατά την απόφαση 
αναστολής ή απόσυρσης μέσων από τη 
διαπραγμάτευση, πρέπει να διασφαλίζεται 
ότι αν μια ρυθμιζόμενη αγορά ή ένας ΠΜΔ 
σταματούν τη διαπραγμάτευση λόγω της 
μη αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με 
εκδότη ή χρηματοπιστωτικό μέσο, οι 
υπόλοιποι τηρούν την απόφαση αυτή. 
Επιπλέον, είναι αναγκαία η επισημοποίηση 
και η βελτίωση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και της συνεργασίας των 
τόπων διαπραγμάτευσης σε περιπτώσεις 
εξαιρετικών συνθηκών σε σχέση με κάποιο 
ιδιαίτερο μέσο που αποτελεί αντικείμενο 
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σχέση με κάποιο ιδιαίτερο μέσο που 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
διάφορους τόπους.

διαπραγμάτευσης σε διάφορους τόπους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι αγορές θα σταματούν ταυτόχρονα, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της 
αγοράς και να υπάρχει ανταγωνισμός επί ίσοις όροις μεταξύ των τόπων διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 282
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Επί του παρόντος λειτουργούν πολλοί 
τόποι διαπραγμάτευσης στην ΕΕ, 
ορισμένοι εκ των οποίων 
διαπραγματεύονται ταυτόσημα μέσα. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
πιθανοί κίνδυνοι για τα συμφέροντα των 
επενδυτών, είναι αναγκαία η 
επισημοποίηση και η περαιτέρω 
εναρμόνιση των διαδικασιών σχετικά με 
τις συνέπειες για τη διαπραγμάτευση σε 
άλλους τόπους, αν ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης αποφασίσει να 
αναστείλει ή να αποσύρει ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο από τη 
διαπραγμάτευση. Προς όφελος της 
ασφάλειας δικαίου και για την επαρκή 
αντιμετώπιση της σύγκρουσης 
συμφερόντων κατά την απόφαση 
αναστολής ή απόσυρσης μέσων από τη 
διαπραγμάτευση, πρέπει να διασφαλίζεται 
ότι αν μια ρυθμιζόμενη αγορά ή ένας ΠΜΔ 
σταματούν τη διαπραγμάτευση λόγω της 
μη αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με 
εκδότη ή χρηματοπιστωτικό μέσο, οι 
υπόλοιποι τηρούν την απόφαση αυτή εκτός 
αν την συνέχιση της διαπραγμάτευσης 
δικαιολογούν εξαιρετικές περιστάσεις. 

(50) Επί του παρόντος λειτουργούν πολλοί 
τόποι διαπραγμάτευσης στην ΕΕ, 
ορισμένοι εκ των οποίων 
διαπραγματεύονται ταυτόσημα μέσα. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
πιθανοί κίνδυνοι για τα συμφέροντα των 
επενδυτών, είναι αναγκαία η 
επισημοποίηση και η περαιτέρω 
εναρμόνιση των διαδικασιών σχετικά με 
τις συνέπειες για τη διαπραγμάτευση σε 
άλλους τόπους, αν ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης αποφασίσει να 
αναστείλει ή να αποσύρει ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο από τη 
διαπραγμάτευση. Προς όφελος της 
ασφάλειας δικαίου και για την επαρκή 
αντιμετώπιση της σύγκρουσης 
συμφερόντων κατά την απόφαση 
αναστολής ή απόσυρσης μέσων από τη 
διαπραγμάτευση, πρέπει να διασφαλίζεται 
ότι αν μια ρυθμιζόμενη αγορά ή ένας ΠΜΔ 
σταματούν τη διαπραγμάτευση λόγω της 
μη αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με 
εκδότη ή χρηματοπιστωτικό μέσο, οι 
υπόλοιποι τηρούν την απόφαση αυτή εκτός 
αν την συνέχιση της διαπραγμάτευσης 
δικαιολογούν εξαιρετικές περιστάσεις. 
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Επιπλέον, είναι αναγκαία η επισημοποίηση 
και η βελτίωση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και της συνεργασίας των 
τόπων διαπραγμάτευσης σε περιπτώσεις 
εξαιρετικών συνθηκών σε σχέση με 
κάποιο ιδιαίτερο μέσο που αποτελεί 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
διάφορους τόπους.

Επιπλέον, είναι αναγκαία η επισημοποίηση 
και η βελτίωση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και της συνεργασίας σε 
σχέση με κάποιο ιδιαίτερο μέσο που 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
διάφορους τόπους. Για να επιτευχθεί αυτό, 
ο τόπος πρωτογενούς διαπραγμάτευσης 
θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την 
εποπτεία σε πραγματικό χρόνο όλων των 
βιβλίων εντολών στους τόπους τόσο της 
πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς 
διαπραγμάτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον κατακερματισμό των διαπραγματεύσεων να έχει επέλθει εξαιτίας της εφαρμογής της 
οδηγίας MiFID, οι ευκαιρίες κατάχρησης και χειραγώγησης των αγορών με τη χρήση 
στρατηγικών μεταξύ των αγορών έχουν αυξηθεί. Δεν υφίσταται εποπτική λειτουργία σε 
πραγματικό χρόνο που να εξετάζει τις συνολικές διαπραγματεύσεις σε μία μετοχή, ούτε στους 
τόπους διαπραγμάτευσης ούτε στις αρμόδιες αρχές. Αυτό το κενό πρέπει να καλυφθεί. Η 
εποπτεία του τόπου πρωτογενούς διαπραγμάτευσης θα πρέπει να αναλάβει αυτό το έργο. Είναι 
πιο κοντά στη ροή πληροφοριών του εκδότη.

Τροπολογία 283
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Επί του παρόντος λειτουργούν πολλοί 
τόποι διαπραγμάτευσης στην ΕΕ, 
ορισμένοι εκ των οποίων 
διαπραγματεύονται ταυτόσημα μέσα. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
πιθανοί κίνδυνοι για τα συμφέροντα των 
επενδυτών, είναι αναγκαία η 
επισημοποίηση και η περαιτέρω 
εναρμόνιση των διαδικασιών σχετικά με 
τις συνέπειες για τη διαπραγμάτευση σε 
άλλους τόπους, αν ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης αποφασίσει να 
αναστείλει ή να αποσύρει ένα 

(50) Επί του παρόντος λειτουργούν πολλοί 
τόποι διαπραγμάτευσης στην ΕΕ, 
ορισμένοι εκ των οποίων 
διαπραγματεύονται ταυτόσημα μέσα. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
πιθανοί κίνδυνοι για τα συμφέροντα των 
επενδυτών, είναι αναγκαία η 
επισημοποίηση και ο περαιτέρω 
συντονισμός των διαδικασιών σχετικά με 
τις συνέπειες για τη διαπραγμάτευση σε 
άλλους τόπους, αν ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης αποφασίσει να 
αναστείλει ή να αποσύρει ένα 
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χρηματοπιστωτικό μέσο από τη 
διαπραγμάτευση. Προς όφελος της 
ασφάλειας δικαίου και για την επαρκή 
αντιμετώπιση της σύγκρουσης 
συμφερόντων κατά την απόφαση
αναστολής ή απόσυρσης μέσων από τη 
διαπραγμάτευση, πρέπει να διασφαλίζεται 
ότι αν μια ρυθμιζόμενη αγορά ή ένας ΠΜΔ 
σταματούν τη διαπραγμάτευση λόγω της 
μη αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με 
εκδότη ή χρηματοπιστωτικό μέσο, οι 
υπόλοιποι τηρούν την απόφαση αυτή,
εκτός αν τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης 
δικαιολογούν εξαιρετικές περιστάσεις. 
Επιπλέον, είναι αναγκαία η επισημοποίηση 
και η βελτίωση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και της συνεργασίας των 
τόπων διαπραγμάτευσης σε περιπτώσεις 
εξαιρετικών συνθηκών σε σχέση με κάποιο 
ιδιαίτερο μέσο που αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε διάφορους τόπους.

χρηματοπιστωτικό μέσο από τη 
διαπραγμάτευση. Προς όφελος της 
ασφάλειας δικαίου και για την επαρκή 
αντιμετώπιση της σύγκρουσης 
συμφερόντων κατά την απόφαση 
αναστολής ή απόσυρσης μέσων από τη 
διαπραγμάτευση, πρέπει να διασφαλίζεται 
ότι αν μια ρυθμιζόμενη αγορά ή ένας ΠΜΔ 
σταματούν τη διαπραγμάτευση λόγω της 
μη αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με 
εκδότη ή χρηματοπιστωτικό μέσο, οι 
υπόλοιποι ενημερώνονται για την 
απόφαση αυτή και την τηρούν, εκτός αν τη
συνέχιση της διαπραγμάτευσης 
δικαιολογούν εξαιρετικές περιστάσεις. 
Επιπλέον, είναι αναγκαία η επισημοποίηση 
και η βελτίωση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και της συνεργασίας των 
τόπων διαπραγμάτευσης σε περιπτώσεις 
εξαιρετικών συνθηκών σε σχέση με κάποιο 
ιδιαίτερο μέσο που αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε διάφορους τόπους.

Or. en

Τροπολογία 284
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51α) Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους 
οποίους μειώνεται η απόδοση των 
επενδύσεων στους επενδυτές, 
συμπεριλαμβανομένων των τελών, του 
κόστους και άλλων παρακρατήσεων. 
Αυτές μπορούν να ενσωματωθούν σε 
πολλαπλά επίπεδα, ούτως ώστε να μην 
είναι ορατές ή ακόμα και να 
επαναδιατυπωθούν ως επένδυση σε 
επακόλουθο επίπεδο ή φάκελο, 
δυσκολεύοντας έτσι τους επενδυτές να 
αντιληφθούν το σωρευτικό επίπεδο των 
παρακρατήσεων. Επομένως, είναι 
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απαραίτητο για όλες τις παρακρατήσεις 
να αναπτύσσονται σε σωρευτικό επίπεδο 
και οι επενδυτές να έχουν μια εικόνα των 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στις 
αποδόσεις μέσω μιας άμεσης σύγκρισης 
απόδοσης στον επενδυτή συγκριτικά με 
την ολική παρακράτηση. Αυτή θα πρέπει 
να παρέχεται προκαταρκτικά της 
επένδυσης βάσει μιας εύλογης προβολής 
και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για 
κάθε πραγματική επένδυση. Η ΕΑΚΑΑ 
θα πρέπει να καταρτίσει κατευθυντήριες 
γραμμές αναφορικά με τις ενδεδειγμένες 
μορφές των προβολών και των 
παρουσιάσεων.

Or. en

Τροπολογία 285
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51a) Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων αξιολογούν τη 
γενική συνοχή των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που διανέμονται, ειδικά όταν 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
χαρακτηριστικά τους (έχουν σχεδιαστεί 
άμεσα) ώστε να ανταποκρίνονται στα 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της 
δυνητικής ομάδας στόχου πελατών στην 
οποία απευθύνονται τα εν λόγω μέσα. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να λαμβάνουν λογικά μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι η πολιτική 
πώλησης και διανομής συνάδει με τους 
κανόνες αξιολόγησης της 
καταλληλότητας και της σκοπιμότητας.
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Or. de

Τροπολογία 286
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Προκειμένου να παρέχονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες στους επενδυτές, 
ενδείκνυται να απαιτηθεί από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές να διασαφηνίζουν 
τη βάση των παρεχόμενων συμβουλών, 
κυρίως το φάσμα προϊόντων τα οποία 
εξετάζουν όταν παρέχουν προσωπικές 
συστάσεις στους πελάτες, εάν παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση και εάν παρέχουν στους πελάτες 
συνεχή αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των χρηματοπιστωτικών μέσων που τους 
προτείνουν. Ενδείκνυται επίσης, να 
απαιτείται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να επεξηγούν στους πελάτες 
τους λόγους για τους οποίους παρέχουν τις 
σχετικές συμβουλές. Προκειμένου να 
καθοριστεί περαιτέρω το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, αφήνοντας ταυτόχρονα την 
επιλογή στις επιχειρήσεις επενδύσεων και 
στους πελάτες, ενδείκνυται να θεσπιστούν 
οι προϋποθέσεις για την παροχή της εν 
λόγω υπηρεσίας, όταν οι επιχειρήσεις 
ενημερώνουν τους πελάτες ότι η υπηρεσία 
παρέχεται σε ανεξάρτητη βάση.
Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία 
των επενδυτών και να αυξηθεί η 
σαφήνεια προς τους πελάτες ως προς την 
υπηρεσία την οποία λαμβάνουν, 
ενδείκνυται ο περαιτέρω περιορισμός της 
δυνατότητας δωροδοκίας των 
επιχειρήσεων από τρίτους και ειδικότερα, 

(52) Προκειμένου να παρέχονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες στους επενδυτές, 
ενδείκνυται να απαιτηθεί από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές να διασαφηνίζουν 
τη βάση των παρεχόμενων συμβουλών, 
κυρίως το φάσμα προϊόντων τα οποία 
εξετάζουν όταν παρέχουν προσωπικές 
συστάσεις στους πελάτες, εάν παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές και εάν οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων θα παρέχουν 
στους πελάτες περιοδική αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που τους προτείνουν. Ενδείκνυται 
επίσης, να απαιτείται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να επεξηγούν στους πελάτες 
τους λόγους για τους οποίους παρέχουν τις 
σχετικές συμβουλές. Προκειμένου να 
καθοριστεί περαιτέρω το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, αφήνοντας ταυτόχρονα την 
επιλογή στις επιχειρήσεις επενδύσεων και 
στους πελάτες, ενδείκνυται να θεσπιστούν 
οι προϋποθέσεις για την παροχή της εν 
λόγω υπηρεσίας, όταν οι επιχειρήσεις 
ενημερώνουν τους πελάτες για την 
έγκριση ή την απόρριψη κινήτρου τρίτου.
Κατά την παροχή διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου, η επιχείρηση επενδύσεων 
δεν αποδέχεται και δεν λαμβάνει αμοιβές, 
προμήθειες ή άλλα χρηματικά οφέλη που 
καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτο ή 
από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό 
τρίτου σε σχέση με την παροχή της 
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από εκδότες ή παρόχους προϊόντων, όταν 
παρέχουν υπηρεσία επενδυτικών 
συμβουλών σε ανεξάρτητη βάση και 
υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου. 
Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να 
επιτρέπονται περιορισμένα μόνο μη 
χρηματικά οφέλη, όπως κατάρτιση 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, υπό τον όρο ότι δεν 
υπονομεύουν την ικανότητα των 
επιχειρήσεων επενδύσεων να επιδιώκουν 
το συμφέρον των πελατών τους, όπως 
ορίζεται περαιτέρω στην οδηγία 
2006/73/ΕΚ.

υπηρεσίας προς τους πελάτες, εκτός εάν ο 
πελάτης έχει ενημερωθεί δεόντως για τις 
εν λόγω αμοιβές, προμήθειες ή χρηματικά 
οφέλη πριν από την παροχή της σχετικής 
υπηρεσίας ή αυτές οι αμοιβές, προμήθειες 
ή χρηματικά οφέλη είναι προς το 
απώτερο όφελος του πελάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οικονομικές αντιπαροχές δεν θα πρέπει να απαγορευτούν εφόσον δεν εμποδίζουν την 
ικανότητα των επιχειρήσεων επενδύσεων να επιδιώξουν το βέλτιστο συμφέρον των πελατών 
τους, όπως αποσαφηνίζεται περαιτέρω στο άρθρο 26 της οδηγίας 2006/73/ΕΚ. Τα μη 
χρηματικά οφέλη προσφέρουν σημαντική βοήθεια στους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων 
κατά τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και υπόκεινται στην απαίτηση δεύτερου 
επιπέδου της οδηγίας MiFID να ενισχύουν την ποιότητα της υπηρεσίας. Η χρήση αντιπαροχών 
θα πρέπει πάντοτε να υπόκειται στη ρητή συγκατάθεση των πελατών.

Τροπολογία 287
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Προκειμένου να παρέχονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες στους επενδυτές, 
ενδείκνυται να απαιτηθεί από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές να διασαφηνίζουν 
τη βάση των παρεχόμενων συμβουλών, 
κυρίως το φάσμα προϊόντων τα οποία 
εξετάζουν όταν παρέχουν προσωπικές 
συστάσεις στους πελάτες, εάν παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση και εάν παρέχουν στους πελάτες
συνεχή αξιολόγηση της καταλληλότητας 

(52) Προκειμένου να παρέχονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες στους επενδυτές, 
ενδείκνυται να απαιτηθεί από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές να διασαφηνίζουν 
τη βάση των παρεχόμενων συμβουλών, 
κυρίως το φάσμα προϊόντων τα οποία 
εξετάζουν όταν παρέχουν προσωπικές 
συστάσεις στους πελάτες, εάν παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση και εάν οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
θα παρέχουν στους πελάτες μια περιοδική
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των χρηματοπιστωτικών μέσων που τους 
προτείνουν. Ενδείκνυται επίσης, να 
απαιτείται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να επεξηγούν στους πελάτες 
τους λόγους για τους οποίους παρέχουν τις 
σχετικές συμβουλές. Προκειμένου να 
καθοριστεί περαιτέρω το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, αφήνοντας ταυτόχρονα την 
επιλογή στις επιχειρήσεις επενδύσεων και 
στους πελάτες, ενδείκνυται να θεσπιστούν 
οι προϋποθέσεις για την παροχή της εν 
λόγω υπηρεσίας, όταν οι επιχειρήσεις 
ενημερώνουν τους πελάτες ότι η υπηρεσία 
παρέχεται σε ανεξάρτητη βάση. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία 
των επενδυτών και να αυξηθεί η σαφήνεια 
προς τους πελάτες ως προς την υπηρεσία 
την οποία λαμβάνουν, ενδείκνυται ο 
περαιτέρω περιορισμός της δυνατότητας 
δωροδοκίας των επιχειρήσεων από 
τρίτους και ειδικότερα, από εκδότες ή 
παρόχους προϊόντων, όταν παρέχουν 
υπηρεσία επενδυτικών συμβουλών σε 
ανεξάρτητη βάση και υπηρεσία
διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Στις 
περιπτώσεις αυτές, πρέπει να επιτρέπονται 
περιορισμένα μόνο μη χρηματικά οφέλη, 
όπως κατάρτιση σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων, υπό τον 
όρο ότι δεν υπονομεύουν την ικανότητα 
των επιχειρήσεων επενδύσεων να
επιδιώκουν το συμφέρον των πελατών 
τους, όπως ορίζεται περαιτέρω στην 
οδηγία 2006/73/ΕΚ.

αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που τους 
προτείνουν. Ενδείκνυται επίσης, να 
απαιτείται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να επεξηγούν στους πελάτες 
τους λόγους για τους οποίους παρέχουν τις 
σχετικές συμβουλές. Προκειμένου να 
καθοριστεί περαιτέρω το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, αφήνοντας ταυτόχρονα την 
επιλογή στις επιχειρήσεις επενδύσεων και 
στους πελάτες, ενδείκνυται να θεσπιστούν 
οι προϋποθέσεις για την παροχή της εν 
λόγω υπηρεσίας, όταν οι επιχειρήσεις 
ενημερώνουν τους πελάτες ότι η υπηρεσία 
παρέχεται σε ανεξάρτητη βάση. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία 
των επενδυτών και να αυξηθεί η σαφήνεια 
προς τους πελάτες ως προς την υπηρεσία 
την οποία λαμβάνουν, ενδείκνυται να 
απαγορευτεί στις επιχειρήσεις να 
παρέχουν ή να λαμβάνουν αντιπαροχές
και ειδικότερα, από εκδότες ή επιχειρήσεις 
που εκτελούν εντολές για λογαριασμό 
πελατών ή παρόχους προϊόντων, σε σχέση 
με την παροχή της υπηρεσίας
επενδυτικών συμβουλών, της διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου ή πωλήσεις σε ιδιώτες 
πελάτες χωρίς συμβουλές. Στις 
περιπτώσεις αυτές, πρέπει να επιτρέπονται 
περιορισμένα μόνο μη χρηματικά οφέλη, 
όπως κατάρτιση σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων, και για 
επιχειρήσεις που προσφέρουν διαχείριση 
χαρτοφυλακίου, υπηρεσίες σχετικές με 
την εκτέλεση εντολών και την έρευνα, υπό 
τον όρο ότι αυτές οι υπηρεσίες δεν 
υπονομεύουν, ή δεν είναι πιθανό να 
υπονομεύσουν, την ικανότητα των 
επιχειρήσεων επενδύσεων να ενεργήσουν 
προς το συμφέρον των πελατών τους, 
όπως ορίζεται περαιτέρω στην οδηγία 
2006/73/ΕΚ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το Η.Β. έχει εισαγάγει υψηλότερα πρότυπα προστασίας των καταναλωτών με τη μορφή της 
Ανασκόπησης Κατανομής Ιδιωτών (RDR). Για το συμφέρον της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και 
προκειμένου να παρασχεθεί προστασία σε όλους τους καταναλωτές στην ΕΕ καθώς και 
ανταγωνισμός επί ίσοις όροις μεταξύ των χρηματοοικονομικών συμβούλων, ενδείκνυται να 
εφαρμοστούν αυτά τα υψηλότερα πρότυπα σε ολόκληρη την οδηγία MiFID.

Τροπολογία 288
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Προκειμένου να παρέχονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες στους επενδυτές, 
ενδείκνυται να απαιτηθεί από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές να διασαφηνίζουν 
τη βάση των παρεχόμενων συμβουλών, 
κυρίως το φάσμα προϊόντων τα οποία 
εξετάζουν όταν παρέχουν προσωπικές 
συστάσεις στους πελάτες, εάν παρέχουν
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση και εάν παρέχουν στους πελάτες 
συνεχή αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των χρηματοπιστωτικών μέσων που τους 
προτείνουν. Ενδείκνυται επίσης, να 
απαιτείται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να επεξηγούν στους πελάτες 
τους λόγους για τους οποίους παρέχουν τις 
σχετικές συμβουλές. Προκειμένου να 
καθοριστεί περαιτέρω το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, αφήνοντας ταυτόχρονα την 
επιλογή στις επιχειρήσεις επενδύσεων και 
στους πελάτες, ενδείκνυται να θεσπιστούν 
οι προϋποθέσεις για την παροχή της εν 
λόγω υπηρεσίας, όταν οι επιχειρήσεις 
ενημερώνουν τους πελάτες ότι η υπηρεσία
παρέχεται σε ανεξάρτητη βάση.
Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία 
των επενδυτών και να αυξηθεί η 
σαφήνεια προς τους πελάτες ως προς την 

(52) Προκειμένου να παρέχονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες στους επενδυτές, 
ενδείκνυται να απαιτηθεί από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές να διασαφηνίζουν 
τη βάση των παρεχόμενων συμβουλών, 
κυρίως το φάσμα προϊόντων τα οποία 
εξετάζουν όταν παρέχουν προσωπικές 
συστάσεις στους πελάτες, εάν οι
επενδυτικές συμβουλές παρέχονται σε 
συνδυασμό με την αποδοχή ή τη λήψη 
διαφόρων μορφών αντιπαροχών από 
τρίτους και εάν οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων παρέχουν στους πελάτες 
περιοδική αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που τους προτείνουν. Ενδείκνυται 
επίσης, να απαιτείται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να επεξηγούν στους πελάτες 
τους λόγους για τους οποίους παρέχουν τις 
σχετικές συμβουλές. Προκειμένου να 
καθοριστεί περαιτέρω το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, αφήνοντας ταυτόχρονα την 
επιλογή στις επιχειρήσεις επενδύσεων και 
στους πελάτες, ενδείκνυται να θεσπιστούν 
οι προϋποθέσεις για την παροχή της εν 
λόγω υπηρεσίας, όταν οι επιχειρήσεις 
ενημερώνουν τους πελάτες ότι η συμβουλή
παρέχεται σε συνδυασμό με την αποδοχή 



AM\901763EL.doc 75/149 PE489.463v01-00

EL

υπηρεσία την οποία λαμβάνουν, 
ενδείκνυται ο περαιτέρω περιορισμός της 
δυνατότητας δωροδοκίας των 
επιχειρήσεων από τρίτους και ειδικότερα, 
από εκδότες ή παρόχους προϊόντων, όταν 
παρέχουν υπηρεσία επενδυτικών 
συμβουλών σε ανεξάρτητη βάση και 
υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου. 
Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να 
επιτρέπονται περιορισμένα μόνο μη 
χρηματικά οφέλη, όπως κατάρτιση 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, υπό τον όρο ότι δεν 
υπονομεύουν την ικανότητα των 
επιχειρήσεων επενδύσεων να επιδιώκουν 
το συμφέρον των πελατών τους, όπως 
ορίζεται περαιτέρω στην οδηγία 
2006/73/ΕΚ.

ή τη λήψη διαφόρων μορφών 
αντιπαροχών από τρίτους. Όταν 
παρέχεται διαχείριση χαρτοφυλακίου σε 
επαγγελματίες και ιδιώτες πελάτες υπό 
την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 
σημεία 9 και 10, η επιχείρηση 
επενδύσεων θα πρέπει, πριν από τη 
συμφωνία, να ενημερώσει τον πελάτη 
σχετικά με την αναμενόμενη κλίμακα των 
αντιπαροχών, και θα πρέπει να 
αποκαλύπτονται όλες οι αντιπαροχές που 
καταβάλλονται ή λαμβάνονται σε 
περιοδικές εκθέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που προσφέρουν διαχείριση χρηματοπιστωτικού χαρτοφυλακίου 
απαγορεύεται να δέχονται οποιαδήποτε χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται από τρίτους για 
αυτές τις υπηρεσίες (εκτός κι εάν προέρχονται απευθείας από τους επενδυτές). Στην υποχρέωση 
που αναφέρθηκε είναι αδύνατο να ληφθεί υπόψη ότι οι ιδιώτες και οι επαγγελματίες πελάτες εν 
γένει απαιτούν ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας συγκριτικά με επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους. Έχοντας τα ανωτέρω υπόψη, το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να περιοριστεί σε καταστάσεις όπου οι υπηρεσίες διαχείρισης 
χρηματοπιστωτικού χαρτοφυλακίου παρέχονται σε ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες.

Τροπολογία 289
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Προκειμένου να παρέχονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες στους επενδυτές, 
ενδείκνυται να απαιτηθεί από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές να διασαφηνίζουν 
τη βάση των παρεχόμενων συμβουλών, 

(52) Προκειμένου να παρέχονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες στους επενδυτές, 
ενδείκνυται να απαιτηθεί από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές να διασαφηνίζουν 
τη βάση των παρεχόμενων συμβουλών, 
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κυρίως το φάσμα προϊόντων τα οποία 
εξετάζουν όταν παρέχουν προσωπικές 
συστάσεις στους πελάτες, εάν παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση και εάν παρέχουν στους πελάτες 
συνεχή αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των χρηματοπιστωτικών μέσων που τους 
προτείνουν. Ενδείκνυται επίσης, να 
απαιτείται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να επεξηγούν στους πελάτες 
τους λόγους για τους οποίους παρέχουν τις 
σχετικές συμβουλές. Προκειμένου να 
καθοριστεί περαιτέρω το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, αφήνοντας ταυτόχρονα την 
επιλογή στις επιχειρήσεις επενδύσεων και 
στους πελάτες, ενδείκνυται να θεσπιστούν 
οι προϋποθέσεις για την παροχή της εν 
λόγω υπηρεσίας, όταν οι επιχειρήσεις 
ενημερώνουν τους πελάτες ότι η υπηρεσία 
παρέχεται σε ανεξάρτητη βάση. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία 
των επενδυτών και να αυξηθεί η σαφήνεια 
προς τους πελάτες ως προς την υπηρεσία 
την οποία λαμβάνουν, ενδείκνυται ο 
περαιτέρω περιορισμός της δυνατότητας 
δωροδοκίας των επιχειρήσεων από τρίτους
και ειδικότερα, από εκδότες ή παρόχους 
προϊόντων, όταν παρέχουν υπηρεσία 
επενδυτικών συμβουλών σε ανεξάρτητη 
βάση και υπηρεσία διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου. Στις περιπτώσεις αυτές, 
πρέπει να επιτρέπονται περιορισμένα μόνο 
μη χρηματικά οφέλη, όπως κατάρτιση 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, υπό τον όρο ότι δεν 
υπονομεύουν την ικανότητα των 
επιχειρήσεων επενδύσεων να επιδιώκουν
το συμφέρον των πελατών τους, όπως 
ορίζεται περαιτέρω στην οδηγία 
2006/73/ΕΚ.

κυρίως το φάσμα προϊόντων τα οποία 
εξετάζουν όταν παρέχουν προσωπικές 
συστάσεις στους πελάτες, εάν παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση και εάν παρέχουν στους πελάτες 
συνεχή αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των χρηματοπιστωτικών μέσων που τους 
προτείνουν. Ενδείκνυται επίσης, να 
απαιτείται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να επεξηγούν στους πελάτες 
τους λόγους για τους οποίους παρέχουν τις 
σχετικές συμβουλές. Προκειμένου να 
καθοριστεί περαιτέρω το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, αφήνοντας ταυτόχρονα την 
επιλογή στις επιχειρήσεις επενδύσεων και 
στους πελάτες, ενδείκνυται να θεσπιστούν 
οι προϋποθέσεις για την παροχή της εν 
λόγω υπηρεσίας, όταν οι επιχειρήσεις 
ενημερώνουν τους πελάτες ότι η υπηρεσία 
παρέχεται σε ανεξάρτητη βάση. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία 
των επενδυτών και να αυξηθεί η σαφήνεια 
προς τους πελάτες ως προς την υπηρεσία 
την οποία λαμβάνουν, ενδείκνυται ο 
περαιτέρω περιορισμός της δυνατότητας 
δωροδοκίας από τρίτους και ειδικότερα, 
από εκδότες ή παρόχους προϊόντων, όταν 
παρέχουν υπηρεσία επενδυτικών 
συμβουλών σε ανεξάρτητη βάση και 
υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Στις 
περιπτώσεις αυτές, πρέπει να επιτρέπονται 
περιορισμένα μόνο μη χρηματικά οφέλη, 
όπως κατάρτιση σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων, υπό τον 
όρο ότι αυτές οι υπηρεσίες δεν 
υπονομεύουν την ικανότητα των 
επιχειρήσεων επενδύσεων να ενεργούν 
προς το συμφέρον των πελατών τους, 
όπως ορίζεται περαιτέρω στην οδηγία 
2006/73/ΕΚ. Για να προστατευτούν 
περαιτέρω οι καταναλωτές, καλό θα ήταν 
να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων δεν αμείβουν ή αξιολογούν 
την απόδοση του προσωπικού τους με 
τρόπο που δεν συνάδει με το καθήκον 
των επιχειρήσεων να ενεργούν προς το 
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συμφέρον των πελατών τους.

Or. en

Τροπολογία 290
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Προκειμένου να παρέχονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες στους επενδυτές, 
ενδείκνυται να απαιτηθεί από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές να διασαφηνίζουν 
τη βάση των παρεχόμενων συμβουλών, 
κυρίως το φάσμα προϊόντων τα οποία 
εξετάζουν όταν παρέχουν προσωπικές 
συστάσεις στους πελάτες, εάν παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση και εάν παρέχουν στους πελάτες 
συνεχή αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των χρηματοπιστωτικών μέσων που τους 
προτείνουν. Ενδείκνυται επίσης, να 
απαιτείται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να επεξηγούν στους πελάτες 
τους λόγους για τους οποίους παρέχουν τις 
σχετικές συμβουλές. Προκειμένου να 
καθοριστεί περαιτέρω το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, αφήνοντας ταυτόχρονα την 
επιλογή στις επιχειρήσεις επενδύσεων και 
στους πελάτες, ενδείκνυται να θεσπιστούν 
οι προϋποθέσεις για την παροχή της εν 
λόγω υπηρεσίας, όταν οι επιχειρήσεις 
ενημερώνουν τους πελάτες ότι η υπηρεσία 
παρέχεται σε ανεξάρτητη βάση. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία 
των επενδυτών και να αυξηθεί η σαφήνεια 
προς τους πελάτες ως προς την υπηρεσία 
την οποία λαμβάνουν, ενδείκνυται ο 
περαιτέρω περιορισμός της δυνατότητας 
δωροδοκίας των επιχειρήσεων από τρίτους 
και ειδικότερα, από εκδότες ή παρόχους 

(52) Προκειμένου να παρέχονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες στους επενδυτές, 
ενδείκνυται να απαιτηθεί από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές να διασαφηνίζουν 
τη βάση των παρεχόμενων συμβουλών, 
κυρίως το φάσμα προϊόντων τα οποία 
εξετάζουν όταν παρέχουν προσωπικές 
συστάσεις στους πελάτες, εάν παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση και εάν παρέχουν στους πελάτες 
συνεχή αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των χρηματοπιστωτικών μέσων που τους 
προτείνουν. Ενδείκνυται επίσης, να 
απαιτείται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να επεξηγούν στους πελάτες 
τους λόγους για τους οποίους παρέχουν τις 
σχετικές συμβουλές. Προκειμένου να 
καθοριστεί περαιτέρω το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, αφήνοντας ταυτόχρονα την 
επιλογή στις επιχειρήσεις επενδύσεων και 
στους πελάτες, ενδείκνυται να θεσπιστούν 
οι προϋποθέσεις για την παροχή της εν 
λόγω υπηρεσίας, όταν οι επιχειρήσεις 
ενημερώνουν τους πελάτες ότι η υπηρεσία 
παρέχεται σε ανεξάρτητη βάση. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία 
των επενδυτών και να αυξηθεί η σαφήνεια 
προς τους πελάτες ως προς την υπηρεσία 
την οποία λαμβάνουν, ενδείκνυται ο 
περαιτέρω περιορισμός της δυνατότητας 
δωροδοκίας των επιχειρήσεων από τρίτους 
και ειδικότερα, από εκδότες ή παρόχους 
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προϊόντων, όταν παρέχουν υπηρεσία 
επενδυτικών συμβουλών σε ανεξάρτητη 
βάση και υπηρεσία διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου. Στις περιπτώσεις αυτές, 
πρέπει να επιτρέπονται περιορισμένα μόνο 
μη χρηματικά οφέλη, όπως κατάρτιση 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, υπό τον όρο ότι δεν 
υπονομεύουν την ικανότητα των 
επιχειρήσεων επενδύσεων να επιδιώκουν 
το συμφέρον των πελατών τους, όπως 
ορίζεται περαιτέρω στην οδηγία
2006/73/ΕΚ.

προϊόντων, όταν παρέχουν υπηρεσία 
επενδυτικών συμβουλών σε ανεξάρτητη 
βάση και υπηρεσία διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου. Στις περιπτώσεις αυτές, 
πρέπει να επιτρέπονται περιορισμένα μόνο 
μη χρηματικά οφέλη, όπως κατάρτιση 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων. Όταν δεν απαγορεύεται ρητά 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, οι 
αντιπαροχές θα πρέπει να υπόκεινται 
στους όρους που ορίζονται σήμερα στο 
άρθρο 26 της οδηγίας 2006/73/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 291
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Προκειμένου να παρέχονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες στους επενδυτές, 
ενδείκνυται να απαιτηθεί από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές να διασαφηνίζουν 
τη βάση των παρεχόμενων συμβουλών, 
κυρίως το φάσμα προϊόντων τα οποία 
εξετάζουν όταν παρέχουν προσωπικές 
συστάσεις στους πελάτες, εάν παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση και εάν παρέχουν στους πελάτες
συνεχή αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των χρηματοπιστωτικών μέσων που τους
προτείνουν. Ενδείκνυται επίσης, να 
απαιτείται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να επεξηγούν στους πελάτες 
τους λόγους για τους οποίους παρέχουν τις 
σχετικές συμβουλές. Προκειμένου να 
καθοριστεί περαιτέρω το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, αφήνοντας ταυτόχρονα την 
επιλογή στις επιχειρήσεις επενδύσεων και 

(52) Προκειμένου να παρέχονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες στους επενδυτές, 
ενδείκνυται να απαιτηθεί από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές να διασαφηνίζουν 
τη βάση των παρεχόμενων συμβουλών, 
κυρίως το φάσμα προϊόντων τα οποία 
εξετάζουν όταν παρέχουν προσωπικές 
συστάσεις στους πελάτες, εάν παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση και εάν η επιχείρηση επενδύσεων θα 
παρέχει στους πελάτες μια περιοδική
αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που τους
προτείνει. Ενδείκνυται επίσης, να 
απαιτείται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να επεξηγούν στους πελάτες 
τους λόγους για τους οποίους παρέχουν τις 
σχετικές συμβουλές. Προκειμένου να 
καθοριστεί περαιτέρω το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, αφήνοντας ταυτόχρονα την 
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στους πελάτες, ενδείκνυται να θεσπιστούν 
οι προϋποθέσεις για την παροχή της εν 
λόγω υπηρεσίας, όταν οι επιχειρήσεις 
ενημερώνουν τους πελάτες ότι η υπηρεσία 
παρέχεται σε ανεξάρτητη βάση. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία 
των επενδυτών και να αυξηθεί η σαφήνεια 
προς τους πελάτες ως προς την υπηρεσία 
την οποία λαμβάνουν, ενδείκνυται ο 
περαιτέρω περιορισμός της δυνατότητας 
δωροδοκίας των επιχειρήσεων από τρίτους 
και ειδικότερα, από εκδότες ή παρόχους 
προϊόντων, όταν παρέχουν υπηρεσία 
επενδυτικών συμβουλών σε ανεξάρτητη 
βάση και υπηρεσία διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου. Στις περιπτώσεις αυτές, 
πρέπει να επιτρέπονται περιορισμένα μόνο 
μη χρηματικά οφέλη, όπως κατάρτιση 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, υπό τον όρο ότι δεν 
υπονομεύουν την ικανότητα των 
επιχειρήσεων επενδύσεων να επιδιώκουν
το συμφέρον των πελατών τους, όπως 
ορίζεται περαιτέρω στην οδηγία 
2006/73/ΕΚ.

επιλογή στις επιχειρήσεις επενδύσεων και 
στους πελάτες, ενδείκνυται να θεσπιστούν 
οι προϋποθέσεις για την παροχή της εν 
λόγω υπηρεσίας, όταν οι επιχειρήσεις 
ενημερώνουν τους πελάτες ότι η υπηρεσία 
παρέχεται σε ανεξάρτητη βάση. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία 
των επενδυτών και να αυξηθεί η σαφήνεια 
προς τους πελάτες ως προς την υπηρεσία 
την οποία λαμβάνουν, ενδείκνυται ο 
περαιτέρω περιορισμός της δυνατότητας 
δωροδοκίας των επιχειρήσεων από τρίτους 
και ειδικότερα, από εκδότες, επιχειρήσεις 
που εκτελούν εντολές για λογαριασμό 
πελατών ή παρόχους προϊόντων, όταν 
παρέχουν υπηρεσία επενδυτικών 
συμβουλών και υπηρεσία διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου. Στις περιπτώσεις αυτές, 
πρέπει να επιτρέπονται περιορισμένα μόνο 
μη χρηματικά οφέλη, όπως κατάρτιση 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, και για επιχειρήσεις που 
προσφέρουν διαχείριση χαρτοφυλακίου, 
υπηρεσίες σχετικές με την εκτέλεση 
εντολών και την έρευνα, υπό τον όρο ότι
αυτές οι υπηρεσίες δεν υπονομεύουν την 
ικανότητα των επιχειρήσεων επενδύσεων 
να ενεργούν προς το συμφέρον των 
πελατών τους, όπως ορίζεται περαιτέρω 
στην οδηγία 2006/73/ΕΚ. Για να 
προστατευτούν περαιτέρω οι 
καταναλωτές, καλό θα ήταν επίσης να 
διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων δεν αμείβουν ή αξιολογούν 
την απόδοση του προσωπικού τους με 
τρόπο που δεν συνάδει με το καθήκον της 
επιχείρησης να ενεργεί προς το συμφέρον 
των πελατών της, συμπεριλαμβανομένης 
της παρακίνησης του προσωπικού της να 
ευνοεί ένα συγκεκριμένο 
χρηματοπιστωτικό μέσο σε περιπτώσεις 
που κάποιο άλλο μπορεί να εξυπηρετεί 
καλύτερα τις ανάγκες του πελάτη.

Or. en
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Τροπολογία 292
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Προκειμένου να παρέχονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες στους επενδυτές, 
ενδείκνυται να απαιτηθεί από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές να διασαφηνίζουν 
τη βάση των παρεχόμενων συμβουλών, 
κυρίως το φάσμα προϊόντων τα οποία 
εξετάζουν όταν παρέχουν προσωπικές 
συστάσεις στους πελάτες, εάν παρέχουν
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση και εάν παρέχουν στους πελάτες 
συνεχή αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των χρηματοπιστωτικών μέσων που τους 
προτείνουν. Ενδείκνυται επίσης, να 
απαιτείται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να επεξηγούν στους πελάτες 
τους λόγους για τους οποίους παρέχουν τις 
σχετικές συμβουλές. Προκειμένου να 
καθοριστεί περαιτέρω το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, αφήνοντας ταυτόχρονα την 
επιλογή στις επιχειρήσεις επενδύσεων και 
στους πελάτες, ενδείκνυται να θεσπιστούν 
οι προϋποθέσεις για την παροχή της εν 
λόγω υπηρεσίας, όταν οι επιχειρήσεις 
ενημερώνουν τους πελάτες ότι η υπηρεσία 
παρέχεται σε ανεξάρτητη βάση. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία 
των επενδυτών και να αυξηθεί η σαφήνεια 
προς τους πελάτες ως προς την υπηρεσία 
την οποία λαμβάνουν, ενδείκνυται ο 
περαιτέρω περιορισμός της δυνατότητας 
δωροδοκίας των επιχειρήσεων από τρίτους 
και ειδικότερα, από εκδότες ή παρόχους 
προϊόντων, όταν παρέχουν υπηρεσία
επενδυτικών συμβουλών σε ανεξάρτητη 
βάση και υπηρεσία διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου. Στις περιπτώσεις αυτές, 
πρέπει να επιτρέπονται περιορισμένα μόνο 
μη χρηματικά οφέλη, όπως κατάρτιση 

(52) Προκειμένου να παρέχονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες στους επενδυτές, 
ενδείκνυται να απαιτηθεί από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές να διασαφηνίζουν 
τη βάση των παρεχόμενων συμβουλών, 
κυρίως το φάσμα προϊόντων τα οποία 
εξετάζουν όταν παρέχουν προσωπικές 
συστάσεις στους πελάτες, εάν οι
επενδυτικές συμβουλές παρέχονται σε 
ανεξάρτητη βάση και εάν οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων παρέχουν στους πελάτες την
περιοδική αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που τους προτείνουν. Ενδείκνυται 
επίσης, να απαιτείται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να επεξηγούν στους πελάτες 
τους λόγους για τους οποίους παρέχουν τις 
σχετικές συμβουλές. Προκειμένου να 
καθοριστεί περαιτέρω το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, αφήνοντας ταυτόχρονα την 
επιλογή στις επιχειρήσεις επενδύσεων και 
στους πελάτες, ενδείκνυται να θεσπιστούν 
οι προϋποθέσεις για την παροχή της εν 
λόγω υπηρεσίας, όταν οι επιχειρήσεις 
ενημερώνουν τους πελάτες ότι οι 
συμβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη 
βάση. Προκειμένου να ενισχυθεί η 
προστασία των επενδυτών και να αυξηθεί 
η σαφήνεια προς τους πελάτες ως προς την 
υπηρεσία την οποία λαμβάνουν, 
ενδείκνυται ο περαιτέρω περιορισμός της 
δυνατότητας δωροδοκίας των 
επιχειρήσεων από τρίτους και ειδικότερα, 
από εκδότες ή παρόχους προϊόντων, όταν 
παρέχουν τις επενδυτικές υπηρεσίες των 
επενδυτικών συμβουλών, της διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου ή άλλης επενδυτικής 
υπηρεσίας για την οποία ο πελάτης 
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σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, υπό τον όρο ότι δεν 
υπονομεύουν την ικανότητα των 
επιχειρήσεων επενδύσεων να επιδιώκουν 
το συμφέρον των πελατών τους, όπως 
ορίζεται περαιτέρω στην οδηγία 
2006/73/ΕΚ.

βασίζεται στην κρίση της επιχείρησης 
επενδύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, 
πρέπει να επιτρέπονται περιορισμένα μόνο 
μη χρηματικά οφέλη, όπως κατάρτιση 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων ή την παροχή επενδυτικής 
έρευνας, υπό τον όρο ότι δεν υπονομεύουν 
την ικανότητα των επιχειρήσεων 
επενδύσεων να επιδιώκουν το συμφέρον 
των πελατών τους, όπως ορίζεται 
περαιτέρω στην οδηγία 2006/73/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 293
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Προκειμένου να παρέχονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες στους επενδυτές, 
ενδείκνυται να απαιτηθεί από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές να διασαφηνίζουν 
τη βάση των παρεχόμενων συμβουλών, 
κυρίως το φάσμα προϊόντων τα οποία 
εξετάζουν όταν παρέχουν προσωπικές 
συστάσεις στους πελάτες, εάν παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση και εάν παρέχουν στους πελάτες 
συνεχή αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των χρηματοπιστωτικών μέσων που τους 
προτείνουν. Ενδείκνυται επίσης, να 
απαιτείται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να επεξηγούν στους πελάτες 
τους λόγους για τους οποίους παρέχουν τις 
σχετικές συμβουλές. Προκειμένου να 
καθοριστεί περαιτέρω το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, αφήνοντας ταυτόχρονα την 
επιλογή στις επιχειρήσεις επενδύσεων και 
στους πελάτες, ενδείκνυται να θεσπιστούν 
οι προϋποθέσεις για την παροχή της εν 

(52) Προκειμένου να παρέχονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες στους επενδυτές, 
ενδείκνυται να απαιτηθεί από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές να διασαφηνίζουν 
τη βάση των παρεχόμενων συμβουλών, 
κυρίως το φάσμα προϊόντων τα οποία 
εξετάζουν όταν παρέχουν προσωπικές 
συστάσεις στους πελάτες, εάν παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση και εάν παρέχουν στους πελάτες 
τακτική αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των χρηματοπιστωτικών μέσων που τους 
προτείνουν. Ενδείκνυται επίσης, να 
απαιτείται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να επεξηγούν στους πελάτες 
τους λόγους για τους οποίους παρέχουν τις 
σχετικές συμβουλές. Προκειμένου να 
καθοριστεί περαιτέρω το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, αφήνοντας ταυτόχρονα την 
επιλογή στις επιχειρήσεις επενδύσεων και 
στους πελάτες, ενδείκνυται να θεσπιστούν 
οι προϋποθέσεις για την παροχή της εν 



PE489.463v01-00 82/149 AM\901763EL.doc

EL

λόγω υπηρεσίας, όταν οι επιχειρήσεις 
ενημερώνουν τους πελάτες ότι η υπηρεσία 
παρέχεται σε ανεξάρτητη βάση. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία 
των επενδυτών και να αυξηθεί η σαφήνεια 
προς τους πελάτες ως προς την υπηρεσία 
την οποία λαμβάνουν, ενδείκνυται ο
περαιτέρω περιορισμός της δυνατότητας 
δωροδοκίας των επιχειρήσεων από τρίτους 
και ειδικότερα, από εκδότες ή παρόχους 
προϊόντων, όταν παρέχουν υπηρεσία 
επενδυτικών συμβουλών σε ανεξάρτητη 
βάση και υπηρεσία διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου. Στις περιπτώσεις αυτές, 
πρέπει να επιτρέπονται περιορισμένα μόνο 
μη χρηματικά οφέλη, όπως κατάρτιση 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, υπό τον όρο ότι δεν 
υπονομεύουν την ικανότητα των 
επιχειρήσεων επενδύσεων να επιδιώκουν 
το συμφέρον των πελατών τους, όπως 
ορίζεται περαιτέρω στην οδηγία 
2006/73/ΕΚ.

λόγω υπηρεσίας, όταν οι επιχειρήσεις 
ενημερώνουν τους πελάτες ότι η υπηρεσία 
παρέχεται σε ανεξάρτητη βάση. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία 
των επενδυτών και να αυξηθεί η σαφήνεια 
προς τους πελάτες ως προς την υπηρεσία 
την οποία λαμβάνουν, ενδείκνυται η
περαιτέρω διευκρίνηση της δυνατότητας 
δωροδοκίας των επιχειρήσεων από τρίτους 
και ειδικότερα, από εκδότες ή παρόχους 
προϊόντων, όταν παρέχουν υπηρεσία 
επενδυτικών συμβουλών σε ανεξάρτητη 
βάση και υπηρεσία διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου. Στις περιπτώσεις αυτές, 
πρέπει να επιτρέπονται περιορισμένα μόνο 
μη χρηματικά οφέλη, όπως κατάρτιση 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, υπό τον όρο ότι δεν 
υπονομεύουν την ικανότητα των 
επιχειρήσεων επενδύσεων να επιδιώκουν 
το συμφέρον των πελατών τους, όπως 
ορίζεται περαιτέρω στην οδηγία 
2006/73/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 294
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52a) Όταν παρέχονται επενδυτικές 
συμβουλές από την επιχείρηση 
επενδύσεων στον πελάτη, θα πρέπει να 
παρέχεται γνωστοποίηση των υπηρεσιών 
και του κόστους των συμβουλών σε ένα 
έγγραφο παρουσίασης των κύριων 
υπηρεσιών που δεν θα υπερβαίνει τις [2 
σελίδες] περιγράφοντας τις βασικές 
υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στον 
πελάτη, στοιχεία για τα προσόντα του 



AM\901763EL.doc 83/149 PE489.463v01-00

EL

συμβούλου όπως ορίζεται στο [άρθρο 24 
παράγραφος 9] και το συνολικό κόστος 
των συμβουλών που θα παρασχεθούν 
στον πελάτη. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να 
καταρτίσει δεσμευτικά τεχνικά πρότυπα
ορίζοντας τα υποχρεωτικά περιεχόμενα 
του εγγράφου κύριων υπηρεσιών. Όπου 
το κόστος αμοιβών και αντιπαροχών δεν 
μπορεί να βεβαιωθεί πριν από την παροχή 
των συμβουλών, τότε θα πρέπει να 
γνωστοποιείται ο τρόπος υπολογισμού με 
αναλυτικό, ακριβή και κατανοητό τρόπο 
στα έγγραφα κύριων υπηρεσιών με το 
συνολικό σωρευτικό κόστος και την 
επίπτωση αυτού στην απόδοση των 
συμβουλών να γνωστοποιούνται στον 
πελάτη στη συνέχεια, το συντομότερο 
δυνατό. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου 
παρέχονται επενδυτικές συμβουλές σε 
συνεχή βάση, γνωστοποίηση του κόστους 
των επενδυτικών συμβουλών, 
συμπεριλαμβανομένων των αντιπαροχών, 
θα πρέπει να παρέχεται περιοδικά και 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η 
περιοδική έκθεση θα πρέπει να 
αποκαλύπτει όλες τις καταβληθείσες ή 
εισπραχθείσες αντιπαροχές κατά την 
προηγούμενη περίοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πελάτες θα πρέπει να ενημερώνονται για το συνολικό κόστος των επενδυτικών συμβουλών, 
συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών που καταβάλλονται άμεσα από τον πελάτη στον 
σύμβουλο επενδύσεων καθώς και των τυχόν αμοιβών, προμηθειών και χρηματικών οφελών 
που καταβάλλονται σε τρίτο («αντιπαροχές»). Αυτή η γνωστοποίηση θα πρέπει να παρέχεται 
στον πελάτη πριν από την παροχή των επενδυτικών συμβουλών. Αυτή η γνωστοποίηση θα 
πρέπει να ισχύει είτε οι συμβουλές πρόκειται να παρασχεθούν σε ανεξάρτητη βάση είτε όχι.

Τροπολογία 295
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52a) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
επαρκής προστασία των επενδυτών, οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να 
υποχρεώνονται να τηρούν κατάλληλες 
πολιτικές προσλήψεων και συνθήκες 
εργασίας για εκείνους τους υπαλλήλους 
που προσφέρουν συμβουλές, παρέχουν 
υπηρεσίες και πωλούν χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα σε πελάτες. Οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 
υπάλληλοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα, 
ότι λαμβάνουν συνεχώς σχετική 
κατάρτιση και ότι έχουν στη διάθεσή 
τους τον απαιτούμενο χρόνο για να 
μπορούν να παράσχουν ισορροπημένες 
και αναλυτικές συμβουλές. Οι 
επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υποβάλλουν 
τους υπαλλήλους σε στρατηγικές 
προκατειλημμένων πωλήσεων, 
βασισμένων για παράδειγμα σε 
υπερβολικούς στόχους πωλήσεων ή 
οδηγίες πωλήσεων που στοχεύουν προς 
μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν, που 
δημιουργούν κίνητρα για να μην δίνονται 
δίκαιες και ειλικρινείς συστάσεις με 
γνώμονα το συμφέρον των πελατών.

Or. en

Τροπολογία 296
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52α) Για εκείνους τους υπαλλήλους που 
συμβουλεύουν σχετικά με 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα και μέσα ή 
τα πωλούν σε ιδιώτες πελάτες, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η 
αμοιβή τους από την επιχείρηση δεν θα 



AM\901763EL.doc 85/149 PE489.463v01-00

EL

επηρεάζει την αμεροληψία των 
υπαλλήλων κατά την παροχή της 
κατάλληλης σύστασης ή της 
ενδεδειγμένης πώλησης ή κατά την 
παρουσίαση πληροφοριών με τρόπο που 
είναι δίκαιος, σαφής και μη 
παραπλανητικός. Η αμοιβή σε τέτοιες 
περιπτώσεις δεν θα πρέπει να εξαρτάται 
αποκλειστικά από στόχους πωλήσεων ή 
το κέρδος για την επιχείρηση από ένα 
συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο. Η 
αμοιβή που βασίζεται σε πωλήσεις ή 
στόχους θα μπορούσε να υπόκειται σε 
επιστροφή παρακράτησης για κακές 
πωλήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι πωλήσεων και άλλα κίνητρα μπορούν να προάγουν τις κακές πωλήσεις. Με τρόπο 
ανάλογο με τα πριμ, θα μπορούσε να εξεταστεί το κατά πόσο η παρακράτηση ή η επιστροφή 
αμοιβής ενδείκνυνται, εάν οι αντιπαροχές είναι μεγάλες.

Τροπολογία 297
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52β) Για εκείνους τους υπαλλήλους που 
συμβουλεύουν σχετικά με 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα και μέσα ή 
τα πωλούν σε ιδιώτες πελάτες, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η 
αμοιβή τους από την επιχείρηση δεν θα 
επηρεάζει την αμεροληψία των
υπαλλήλων κατά την παροχή της 
κατάλληλης σύστασης ή της 
ενδεδειγμένης πώλησης ή κατά την 
παρουσίαση πληροφοριών με τρόπο που 
είναι δίκαιος, σαφής και μη 
παραπλανητικός. Η αμοιβή σε τέτοιες 
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περιπτώσεις δεν θα πρέπει να εξαρτάται 
αποκλειστικά από στόχους πωλήσεων ή 
το κέρδος για την επιχείρηση από ένα 
συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για τις πρακτικές αμοιβής εντός των επιχειρήσεων για να 
αποτρέψουν τους κινδύνους μεροληψίας στις συμβουλές και τις πωλήσεις χρηματοπιστωτικών 
μέσων στους πελάτες. Συστήματα αμοιβής, όπως σημαντικά πριμ πωλήσεων συνδεδεμένα με 
ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο, δεν θα πρέπει να επιτρέπονται όπου ενέχουν τον 
κίνδυνο μια επιχείρηση επενδύσεων να συστήσει ή να πουλήσει ανάρμοστα προϊόντα ή 
υπηρεσίες σε πελάτες.

Τροπολογία 298
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52γ) Για εκείνους τους υπαλλήλους που 
παρέχουν συμβουλές ή πωλούν 
χρηματοπιστωτικά μέσα σε ιδιώτες 
πελάτες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι διαθέτουν επαρκές 
επίπεδο γνώσεων και κατάρτισης σε 
σχέση με τα προσφερόμενα προϊόντα. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
δεδομένης της αυξημένης 
πολυπλοκότητας και της συνεχούς 
καινοτομίας στον σχεδιασμό επενδυτικών 
προϊόντων. Η αγορά ενός επενδυτικού 
προϊόντος συνεπάγεται κάποιον κίνδυνο 
και οι επενδυτές πρέπει να δύνανται να 
βασιστούν στις πληροφορίες και την 
ποιότητα των εκτιμήσεων που τους 
παρέχονται. Είναι επίσης απαραίτητο οι 
υπάλληλοι να έχουν στη διάθεσή τους 
επαρκή χρόνο και πόρους ώστε να 
μπορούν να προσφέρουν όλες τις 
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συναφείς πληροφορίες στους πελάτες για 
τα προϊόντα/μέσα που παρέχουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπάλληλοι επιχειρήσεων επενδύσεων πρέπει να διαθέτουν επαρκές επίπεδο γνώσεων και 
κατάρτισης σε σχέση με τα προσφερόμενα προϊόντα.

Τροπολογία 299
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες που συνίστανται μόνο στην 
εκτέλεση ή/και στην παραλαβή και 
διαβίβαση εντολών πελατών, χωρίς την 
ανάγκη απόκτησης πληροφοριών σχετικά 
με τη γνώση και την εμπειρία του πελάτη 
προκειμένου να αξιολογείται η 
καταλληλότητα της υπηρεσίας ή του μέσου 
για τον πελάτη. Καθώς οι υπηρεσίες αυτές 
ενέχουν μια σχετική μείωση της 
προστασίας των πελατών, συνιστάται η 
βελτίωση των όρων για την παροχή τους. 
Ειδικότερα, ενδείκνυται η εξαίρεση της 
δυνατότητας παροχής των υπηρεσιών 
αυτών σε συνδυασμό με την παρεπόμενη 
υπηρεσία που συνίσταται στη χορήγηση 
πιστώσεων ή δανείων στους επενδυτές 
προκειμένου να τους επιτρέπεται η 
διεξαγωγή μιας συναλλαγής στην οποία 
εμπλέκεται η επιχείρηση επενδύσεων, 
καθώς αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα 
της συναλλαγής και καθιστά δυσκολότερη 
την κατανόηση του συναφούς κινδύνου.
Ενδείκνυται επίσης ο καλύτερος
καθορισμός των κριτηρίων για την 
επιλογή των χρηματοπιστωτικών μέσων 
με τα οποία πρέπει να σχετίζονται οι εν 

(53) Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες που συνίστανται μόνο στην 
εκτέλεση ή/και στην παραλαβή και 
διαβίβαση εντολών πελατών, χωρίς την 
ανάγκη απόκτησης πληροφοριών σχετικά 
με τη γνώση και την εμπειρία του πελάτη 
προκειμένου να αξιολογείται η 
καταλληλότητα της υπηρεσίας ή του μέσου 
για τον πελάτη. Καθώς οι υπηρεσίες αυτές 
ενέχουν μια σχετική μείωση της 
προστασίας των πελατών, συνιστάται η 
βελτίωση των όρων για την παροχή τους. 
Ειδικότερα, ενδείκνυται η εξαίρεση της 
δυνατότητας παροχής των υπηρεσιών 
αυτών σε συνδυασμό με την παρεπόμενη 
υπηρεσία που συνίσταται στη χορήγηση 
πιστώσεων ή δανείων στους επενδυτές 
προκειμένου να τους επιτρέπεται η 
διεξαγωγή μιας συναλλαγής στην οποία 
εμπλέκεται η επιχείρηση επενδύσεων, 
καθώς αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα 
της συναλλαγής.
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λόγω υπηρεσίες ώστε να εξαιρούνται τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ), που περιλαμβάνουν ένα 
παράγωγο ή έχουν δομή η οποία καθιστά 
δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση 
του συναφούς κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέσα που έχουν εγγραφεί και τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές υπόκεινται 
ήδη σε νομοθεσία της ΕΕ σε σχέση με τη γνωστοποίηση πληροφοριών ζωτικής σημασίας ή 
υπόκεινται σε διατάξεις περί διαχείρισης κινδύνου. Για τον συγκεκριμένο λόγο, αυτά τα 
προϊόντα θα πρέπει να διατίθενται για εκτέλεση από επενδυτές

Τροπολογία 300
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες που συνίστανται μόνο στην 
εκτέλεση ή/και στην παραλαβή και 
διαβίβαση εντολών πελατών, χωρίς την 
ανάγκη απόκτησης πληροφοριών σχετικά 
με τη γνώση και την εμπειρία του πελάτη 
προκειμένου να αξιολογείται η 
καταλληλότητα της υπηρεσίας ή του μέσου 
για τον πελάτη. Καθώς οι υπηρεσίες αυτές 
ενέχουν μια σχετική μείωση της 
προστασίας των πελατών, συνιστάται η 
βελτίωση των όρων για την παροχή τους.
Ειδικότερα, ενδείκνυται η εξαίρεση της 
δυνατότητας παροχής των υπηρεσιών 
αυτών σε συνδυασμό με την παρεπόμενη 
υπηρεσία που συνίσταται στη χορήγηση 
πιστώσεων ή δανείων στους επενδυτές 
προκειμένου να τους επιτρέπεται η 
διεξαγωγή μιας συναλλαγής στην οποία 

(53) Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες που συνίστανται μόνο στην 
εκτέλεση ή/και στην παραλαβή και 
διαβίβαση εντολών πελατών, χωρίς την 
ανάγκη απόκτησης πληροφοριών σχετικά 
με τη γνώση και την εμπειρία του πελάτη 
προκειμένου να αξιολογείται η 
καταλληλότητα της υπηρεσίας ή του μέσου 
για τον πελάτη. Ειδικότερα, ενδείκνυται η 
εξαίρεση της δυνατότητας παροχής των 
υπηρεσιών αυτών σε συνδυασμό με την 
παρεπόμενη υπηρεσία που συνίσταται στη 
χορήγηση πιστώσεων ή δανείων στους 
επενδυτές προκειμένου να τους 
επιτρέπεται η διεξαγωγή μιας συναλλαγής 
στην οποία εμπλέκεται η επιχείρηση 
επενδύσεων. Ενδείκνυται επίσης να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στη διαφάνεια και 
όχι στη δομή των χρηματοπιστωτικών 
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εμπλέκεται η επιχείρηση επενδύσεων, 
καθώς αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα 
της συναλλαγής και καθιστά 
δυσκολότερη την κατανόηση του 
συναφούς κινδύνου. Ενδείκνυται επίσης ο 
καλύτερος καθορισμός των κριτηρίων για 
την επιλογή των χρηματοπιστωτικών 
μέσων με τα οποία πρέπει να σχετίζονται 
οι εν λόγω υπηρεσίες ώστε να εξαιρούνται 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες
(ΟΣΕΚΑ), που περιλαμβάνουν ένα 
παράγωγο ή έχουν δομή η οποία καθιστά 
δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση 
του συναφούς κινδύνου.

μέσων όπως των οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), 
που περιλαμβάνουν ένα παράγωγο ή έχουν 
δομή, δεδομένου ότι η δομή και ο βαθμός 
της πολυπλοκότητας δεν καθορίζουν 
απαραίτητα το κατά πόσο ένα 
χρηματοπιστωτικό προϊόν είναι 
επικίνδυνο ή όχι. Εάν είναι απαραίτητο, ο 
κίνδυνος ένα προϊόν να μην μπορεί να 
είναι κατανοητό από έναν πελάτη, θα 
πρέπει να υπόκειται σε μια μελλοντική 
επανεξέταση με βάση μια εκτίμηση 
επιπτώσεων, μέσω της οποίας 
πληροφορίες για το ρυθμιζόμενο προϊόν 
για επενδυτές, όπως κρίσιμες επενδυτικές 
πληροφορίες για ΟΣΕΚΑ, θα πρέπει να 
έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν την 
αξία τους.

Or. en

Τροπολογία 301
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες που συνίστανται μόνο στην 
εκτέλεση ή/και στην παραλαβή και 
διαβίβαση εντολών πελατών, χωρίς την 
ανάγκη απόκτησης πληροφοριών σχετικά 
με τη γνώση και την εμπειρία του πελάτη 
προκειμένου να αξιολογείται η 
καταλληλότητα της υπηρεσίας ή του μέσου 
για τον πελάτη. Καθώς οι υπηρεσίες αυτές 
ενέχουν μια σχετική μείωση της 
προστασίας των πελατών, συνιστάται η 
βελτίωση των όρων για την παροχή τους. 
Ειδικότερα, ενδείκνυται η εξαίρεση της 
δυνατότητας παροχής των υπηρεσιών 
αυτών σε συνδυασμό με την παρεπόμενη 
υπηρεσία που συνίσταται στη χορήγηση 

(53) Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες που συνίστανται μόνο στην 
εκτέλεση ή/και στην παραλαβή και 
διαβίβαση εντολών πελατών, χωρίς την 
ανάγκη απόκτησης πληροφοριών σχετικά 
με τη γνώση και την εμπειρία του πελάτη 
προκειμένου να αξιολογείται η 
καταλληλότητα της υπηρεσίας ή του μέσου 
για τον πελάτη. Καθώς οι υπηρεσίες αυτές 
ενέχουν μια σχετική μείωση της 
προστασίας των πελατών, συνιστάται η 
βελτίωση των όρων για την παροχή τους. 
Ειδικότερα, ενδείκνυται η εξαίρεση της 
δυνατότητας παροχής των υπηρεσιών 
αυτών σε συνδυασμό με την παρεπόμενη 
υπηρεσία που συνίσταται στη χορήγηση 
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πιστώσεων ή δανείων στους επενδυτές 
προκειμένου να τους επιτρέπεται η 
διεξαγωγή μιας συναλλαγής στην οποία 
εμπλέκεται η επιχείρηση επενδύσεων, 
καθώς αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα 
της συναλλαγής και καθιστά δυσκολότερη 
την κατανόηση του συναφούς κινδύνου. 
Ενδείκνυται επίσης ο καλύτερος 
καθορισμός των κριτηρίων για την επιλογή 
των χρηματοπιστωτικών μέσων με τα 
οποία πρέπει να σχετίζονται οι εν λόγω 
υπηρεσίες ώστε να εξαιρούνται τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ), που περιλαμβάνουν ένα 
παράγωγο ή έχουν δομή η οποία καθιστά 
δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση 
του συναφούς κινδύνου.

πιστώσεων ή δανείων στους επενδυτές 
προκειμένου να τους επιτρέπεται η 
διεξαγωγή μιας συναλλαγής στην οποία 
εμπλέκεται η επιχείρηση επενδύσεων, 
καθώς αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα 
της συναλλαγής και καθιστά δυσκολότερη 
την κατανόηση του συναφούς κινδύνου. 
Ενδείκνυται επίσης ο καλύτερος 
καθορισμός των κριτηρίων για την επιλογή 
των χρηματοπιστωτικών μέσων με τα 
οποία πρέπει να σχετίζονται οι εν λόγω 
υπηρεσίες, ώστε να εξαιρούνται τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, που 
περιλαμβάνουν ένα παράγωγο ή έχουν 
δομή η οποία καθιστά δύσκολη για τον 
πελάτη την κατανόηση του συναφούς 
κινδύνου. Σε περίπτωση μετοχής ή 
μονάδων δομημένων οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ), θα πρέπει στο σύνολό τους να 
θεωρούνται μη πολύπλοκα, εκτός από 
εκείνους τους δομημένους ΟΣΕΚΑ, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 583/2010 της Επιτροπής, οι οποίοι 
δεν πληρούν τα γενικά κριτήρια που 
εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να 
αναλύει την πολυπλοκότητα 
οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού 
μέσου δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
των προϊόντων που αυτόματα 
θεωρούνται μη πολύπλοκα.

Or. en

Τροπολογία 302
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Οι επιχειρήσεις επενδύσεων (53) Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
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επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες που συνίστανται μόνο στην 
εκτέλεση ή/και στην παραλαβή και 
διαβίβαση εντολών πελατών, χωρίς την 
ανάγκη απόκτησης πληροφοριών σχετικά 
με τη γνώση και την εμπειρία του πελάτη 
προκειμένου να αξιολογείται η 
καταλληλότητα της υπηρεσίας ή του μέσου 
για τον πελάτη. Καθώς οι υπηρεσίες αυτές 
ενέχουν μια σχετική μείωση της 
προστασίας των πελατών, συνιστάται η 
βελτίωση των όρων για την παροχή τους. 
Ειδικότερα, ενδείκνυται η εξαίρεση της 
δυνατότητας παροχής των υπηρεσιών 
αυτών σε συνδυασμό με την παρεπόμενη 
υπηρεσία που συνίσταται στη χορήγηση 
πιστώσεων ή δανείων στους επενδυτές 
προκειμένου να τους επιτρέπεται η 
διεξαγωγή μιας συναλλαγής στην οποία 
εμπλέκεται η επιχείρηση επενδύσεων, 
καθώς αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα 
της συναλλαγής και καθιστά δυσκολότερη 
την κατανόηση του συναφούς κινδύνου. 
Ενδείκνυται επίσης ο καλύτερος 
καθορισμός των κριτηρίων για την επιλογή 
των χρηματοπιστωτικών μέσων με τα 
οποία πρέπει να σχετίζονται οι εν λόγω 
υπηρεσίες ώστε να εξαιρούνται τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ), που περιλαμβάνουν ένα 
παράγωγο ή έχουν δομή η οποία καθιστά 
δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση 
του συναφούς κινδύνου.

επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες που συνίστανται μόνο στην 
εκτέλεση ή/και στην παραλαβή και 
διαβίβαση εντολών πελατών, χωρίς την 
ανάγκη απόκτησης πληροφοριών σχετικά 
με τη γνώση και την εμπειρία του πελάτη 
προκειμένου να αξιολογείται η 
καταλληλότητα της υπηρεσίας ή του μέσου 
για τον πελάτη. Καθώς οι υπηρεσίες αυτές 
ενέχουν μια σχετική μείωση της 
προστασίας των πελατών, συνιστάται η 
βελτίωση των όρων για την παροχή τους. 
Ειδικότερα, ενδείκνυται η εξαίρεση της 
δυνατότητας παροχής των υπηρεσιών 
αυτών σε συνδυασμό με την παρεπόμενη 
υπηρεσία που συνίσταται στη χορήγηση 
πιστώσεων ή δανείων στους επενδυτές 
προκειμένου να τους επιτρέπεται η 
διεξαγωγή μιας συναλλαγής στην οποία 
εμπλέκεται η επιχείρηση επενδύσεων, 
καθώς αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα 
της συναλλαγής και καθιστά δυσκολότερη 
την κατανόηση του συναφούς κινδύνου. 
Ενδείκνυται επίσης ο καλύτερος 
καθορισμός των κριτηρίων για την επιλογή 
των χρηματοπιστωτικών μέσων με τα 
οποία πρέπει να σχετίζονται οι εν λόγω 
υπηρεσίες ώστε να εξαιρούνται τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, που 
περιλαμβάνουν ένα παράγωγο ή έχουν 
δομή η οποία καθιστά δύσκολη για τον 
πελάτη την κατανόηση του συναφούς 
κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο επιτυχημένος επώνυμος ΟΣΕΚΑ θα μπορούσε να υποστεί ζημίες εν όψει ρυθμιστών εκτός ΕΕ 
και επενδυτών, εάν ορισμένοι ΟΣΕΚΑ δεν θεωρούνται πλέον αυτόματα μη πολύπλοκοι, καθώς 
μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλοι για ιδιώτες επενδυτές. Η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων 
επενδυτών στους ΟΣΕΚΑ μπορεί επίσης να δεχτεί πλήγμα. Η πολυπλοκότητα δεν είναι 
ισοδύναμη με τον κίνδυνο. Αντιθέτως, πολλά από τα χαρακτηριστικά των ΟΣΕΚΑ μειώνουν 
τους κινδύνους για τους επενδυτές, οι οποίοι είναι υψηλοί στα κοινά χρηματοπιστωτικά μέσα 
όπως οι μετοχές και τα ομόλογα.



PE489.463v01-00 92/149 AM\901763EL.doc

EL

Τροπολογία 303
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες που συνίστανται μόνο στην 
εκτέλεση ή/και στην παραλαβή και 
διαβίβαση εντολών πελατών, χωρίς την 
ανάγκη απόκτησης πληροφοριών σχετικά 
με τη γνώση και την εμπειρία του πελάτη 
προκειμένου να αξιολογείται η 
καταλληλότητα της υπηρεσίας ή του μέσου 
για τον πελάτη. Καθώς οι υπηρεσίες αυτές 
ενέχουν μια σχετική μείωση της 
προστασίας των πελατών, συνιστάται η 
βελτίωση των όρων για την παροχή τους. 
Ειδικότερα, ενδείκνυται η εξαίρεση της 
δυνατότητας παροχής των υπηρεσιών 
αυτών σε συνδυασμό με την παρεπόμενη 
υπηρεσία που συνίσταται στη χορήγηση 
πιστώσεων ή δανείων στους επενδυτές 
προκειμένου να τους επιτρέπεται η 
διεξαγωγή μιας συναλλαγής στην οποία 
εμπλέκεται η επιχείρηση επενδύσεων, 
καθώς αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα 
της συναλλαγής και καθιστά δυσκολότερη 
την κατανόηση του συναφούς κινδύνου. 
Ενδείκνυται επίσης ο καλύτερος 
καθορισμός των κριτηρίων για την επιλογή 
των χρηματοπιστωτικών μέσων με τα 
οποία πρέπει να σχετίζονται οι εν λόγω 
υπηρεσίες ώστε να εξαιρούνται τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ), που περιλαμβάνουν ένα 
παράγωγο ή έχουν δομή η οποία καθιστά 
δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση 
του συναφούς κινδύνου.

(53) Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες που συνίστανται μόνο στην 
εκτέλεση ή/και στην παραλαβή και 
διαβίβαση εντολών πελατών, χωρίς την 
ανάγκη απόκτησης πληροφοριών σχετικά 
με τη γνώση και την εμπειρία του πελάτη 
προκειμένου να αξιολογείται η 
καταλληλότητα της υπηρεσίας ή του μέσου 
για τον πελάτη. Καθώς οι υπηρεσίες αυτές 
ενέχουν μια σχετική μείωση της 
προστασίας των πελατών, συνιστάται η 
βελτίωση των όρων για την παροχή τους. 
Ειδικότερα, ενδείκνυται η εξαίρεση της 
δυνατότητας παροχής των υπηρεσιών 
αυτών σε συνδυασμό με την παρεπόμενη 
υπηρεσία που συνίσταται στη χορήγηση 
πιστώσεων ή δανείων στους επενδυτές 
προκειμένου να τους επιτρέπεται η 
διεξαγωγή μιας συναλλαγής στην οποία 
εμπλέκεται η επιχείρηση επενδύσεων, 
καθώς αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα 
της συναλλαγής και καθιστά δυσκολότερη 
την κατανόηση του συναφούς κινδύνου. 
Ενδείκνυται επίσης ο καλύτερος 
καθορισμός των κριτηρίων για την επιλογή 
των χρηματοπιστωτικών μέσων με τα 
οποία πρέπει να σχετίζονται οι εν λόγω 
υπηρεσίες ώστε να εξαιρούνται τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, που 
περιλαμβάνουν ένα παράγωγο ή έχουν 
δομή η οποία καθιστά δύσκολη για τον 
πελάτη την κατανόηση του συναφούς
κινδύνου.



AM\901763EL.doc 93/149 PE489.463v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάκριση μεταξύ πολύπλοκων και μη πολύπλοκων ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στην 
επερχόμενη αναδιατύπωση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία 304
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες που συνίστανται μόνο στην 
εκτέλεση ή/και στην παραλαβή και 
διαβίβαση εντολών πελατών, χωρίς την 
ανάγκη απόκτησης πληροφοριών σχετικά 
με τη γνώση και την εμπειρία του πελάτη 
προκειμένου να αξιολογείται η 
καταλληλότητα της υπηρεσίας ή του μέσου 
για τον πελάτη. Καθώς οι υπηρεσίες αυτές 
ενέχουν μια σχετική μείωση της 
προστασίας των πελατών, συνιστάται η 
βελτίωση των όρων για την παροχή τους. 
Ειδικότερα, ενδείκνυται η εξαίρεση της 
δυνατότητας παροχής των υπηρεσιών 
αυτών σε συνδυασμό με την παρεπόμενη
υπηρεσία που συνίσταται στη χορήγηση 
πιστώσεων ή δανείων στους επενδυτές 
προκειμένου να τους επιτρέπεται η 
διεξαγωγή μιας συναλλαγής στην οποία 
εμπλέκεται η επιχείρηση επενδύσεων, 
καθώς αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα 
της συναλλαγής και καθιστά δυσκολότερη
την κατανόηση του συναφούς κινδύνου. 
Ενδείκνυται επίσης ο καλύτερος 
καθορισμός των κριτηρίων για την επιλογή 
των χρηματοπιστωτικών μέσων με τα 
οποία πρέπει να σχετίζονται οι εν λόγω 
υπηρεσίες ώστε να εξαιρούνται τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών 

(53) Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες που συνίστανται μόνο στην 
εκτέλεση ή/και στην παραλαβή και 
διαβίβαση εντολών πελατών, χωρίς την 
ανάγκη απόκτησης πληροφοριών σχετικά 
με τη γνώση και την εμπειρία του πελάτη 
προκειμένου να αξιολογείται η 
καταλληλότητα της υπηρεσίας ή του μέσου 
για τον πελάτη. Καθώς οι υπηρεσίες αυτές 
ενέχουν μια σχετική μείωση της 
προστασίας των πελατών, συνιστάται η 
βελτίωση των όρων για την παροχή τους. 
Ειδικότερα, ενδείκνυται η εξαίρεση της 
δυνατότητας παροχής των υπηρεσιών 
αυτών σε συνδυασμό με την παρεπόμενη 
υπηρεσία που συνίσταται στη χορήγηση 
πιστώσεων ή δανείων στους επενδυτές 
προκειμένου να τους επιτρέπεται η 
διεξαγωγή μιας συναλλαγής στην οποία 
εμπλέκεται η επιχείρηση επενδύσεων, 
καθώς αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα 
της συναλλαγής και καθιστά δυσκολότερη 
την κατανόηση του συναφούς κινδύνου. 
Ενδείκνυται επίσης ο καλύτερος 
καθορισμός των κριτηρίων για την επιλογή 
των χρηματοπιστωτικών μέσων με τα 
οποία πρέπει να σχετίζονται οι εν λόγω 
υπηρεσίες ώστε να εξαιρούνται τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, που 
περιλαμβάνουν ένα παράγωγο ή έχουν 
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συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ), που περιλαμβάνουν ένα 
παράγωγο ή έχουν δομή η οποία καθιστά 
δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση 
του συναφούς κινδύνου.

δομή η οποία καθιστά δύσκολη για τον 
πελάτη την κατανόηση του συναφούς 
κινδύνου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ΟΣΕΚΑ είναι εξ ορισμού μη περίπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα. Πληρούν όλες τις σχετικές 
απαιτήσεις με βάση τον ισχύοντα ορισμό του άρθρου 38 της εκτελεστικής οδηγίας MiFID και 
επί του παρόντος καταρτίζουν «βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές», με στόχο την 
ενισχυμένη προστασία του πελάτη. Κάθε διαφοροποίηση από το ένα ταμείο στο άλλο προκαλεί 
περιττό διοικητικό φόρτο και οδηγεί στην αποδυνάμωση της υπάρχουσας εμπορικής ονομασίας 
του εκάστοτε ΟΣΕΚΑ, χωρίς να διασφαλίζει τη βελτίωση της προστασίας του πελάτη.

Τροπολογία 305
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53a) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
χρηματοπιστωτικές συμβουλές 
παρέχονται αποκλειστικά από άτομα με 
ένα ελάχιστο επίπεδο κατάρτισης, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν 
ένα σύστημα πιστοποίησης προσόντων 
για οποιονδήποτε προσφέρει συμβουλές, 
ανεξάρτητα από το κανάλι διανομής. 
Δεδομένων των διαφορών ανάμεσα στις 
αγορές των ιδιωτών και τις ανάγκες των 
επενδυτών σε κάθε κράτος μέλος, αυτό 
θα πρέπει να καθοριστεί στο επίπεδο του 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 306
Kay Swinburne
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54α) Η βέλτιστη προσέγγιση που πρέπει 
να υιοθετηθεί όσον αφορά στις δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές είναι η οριζόντια, ώστε, 
ανεξάρτητα από τον τύπο του προϊόντος, 
να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τους 
διανομείς. Θα πρέπει να υπάρξει το 
υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ 
της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 
2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης 
Δεκεμβρίου 2002 για την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση.

Or. en

Τροπολογία 307
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Είναι αναγκαίο να επιβληθεί 
αποτελεσματική υποχρέωση «βέλτιστης 
εκτέλεσης» για να διασφαλιστεί ότι η 
επιχείρηση επενδύσεων εκτελεί τις εντολές 
των πελατών με τους πλέον ευνοϊκούς γι' 
αυτούς όρους. Η υποχρέωση αυτή θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στην επιχείρηση 
που έχει έναντι του πελάτη συμβατικές ή 
πρακτορικές υποχρεώσεις.

(58) Είναι αναγκαίο να επιβληθεί 
αποτελεσματική υποχρέωση «βέλτιστης 
εκτέλεσης» για να διασφαλιστεί ότι η 
επιχείρηση επενδύσεων εκτελεί τις εντολές 
των πελατών με τους πλέον ευνοϊκούς γι' 
αυτούς όρους. Η υποχρέωση αυτή θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στην επιχείρηση 
που έχει έναντι του πελάτη συμβατικές ή 
πρακτορικές υποχρεώσεις, αλλά θα πρέπει 
επίσης να επεκτείνεται και σε επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους, όταν ενεργούν εκ 
μέρους κάποιου πελάτη ο οποίος 
υπόκειται παράλληλα στην υποχρέωση 
βέλτιστης εκτέλεσης.

Or. en
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Τροπολογία 308
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 58 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58α) Με στόχο να συμβάλει σε μια 
ευρύτερη βάση μετόχων σε ολόκληρη την 
ΕΕ, το πλαίσιο βέλτιστης εκτέλεσης θα 
πρέπει να ενισχυθεί για τους ιδιώτες 
επενδυτές, ούτως ώστε αυτοί να δύνανται 
να έχουν πρόσβαση στο ευρύτερο φάσμα 
των τόπων εκτέλεσης που διατίθενται 
σήμερα σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι εξελίξεις 
της τεχνολογίας για την παρακολούθηση 
της βέλτιστης εκτέλεσης θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή 
του πλαισίου βέλτιστης εκτέλεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχουν σημειωθεί σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις από τότε που θεσπίστηκε η οδηγία MiFID 
στον τομέα της βέλτιστης εκτέλεσης, αυτά τα οφέλη θα πρέπει να παρέχονται πλήρως και στους 
ιδιώτες επενδυτές.

Τροπολογία 309
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Οι πληροφορίες που παρέχονται από 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων στους πελάτες 
σχετικά με τις πολιτικές εκτέλεσης 
εντολών, είναι συχνά γενικές και 
τυποποιημένες και δεν επιτρέπουν στους 
πελάτες να κατανοήσουν πώς μια εντολή 
θα εκτελεστεί και να επιβεβαιώνουν τη 

(60) Οι πληροφορίες που παρέχονται από 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων στους πελάτες 
σχετικά με τις πολιτικές εκτέλεσης 
εντολών, είναι συχνά γενικές και 
τυποποιημένες και δεν επιτρέπουν στους 
πελάτες να κατανοήσουν πώς μια εντολή 
θα εκτελεστεί και να επιβεβαιώνουν τη 
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συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την 
υποχρέωσή τους για εκτέλεση των εντολών 
με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους για 
τους πελάτες τους. Προκειμένου να 
ενισχυθεί η προστασία των επενδυτών, 
ενδείκνυται να προσδιοριστούν οι αρχές 
που πρέπει να διέπουν την παροχή 
πληροφοριών από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων στους πελάτες τους σχετικά με 
τις πολιτικές εκτέλεσης εντολών και να 
απαιτηθεί από τις επιχειρήσεις να 
δημοσιεύουν, σε ετήσια βάση, για κάθε 
κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, 
τους πέντε κορυφαίους τόπους στους 
οποίους εκτελέστηκαν εντολές πελατών 
κατά το προηγούμενο έτος.

συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την 
υποχρέωσή τους για εκτέλεση των εντολών 
με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους για 
τους πελάτες τους. Προκειμένου να 
ενισχυθεί η προστασία των επενδυτών, 
ενδείκνυται να προσδιοριστούν οι αρχές 
που πρέπει να διέπουν την παροχή 
πληροφοριών από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων στους πελάτες τους σχετικά με 
τις πολιτικές εκτέλεσης εντολών και να 
απαιτηθεί από τις επιχειρήσεις να 
δημοσιεύουν, σε ετήσια βάση, για κάθε 
κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, 
τους πέντε κορυφαίους τόπους στους 
οποίους εκτελέστηκαν εντολές πελατών 
κατά το προηγούμενο έτος, εκτός κι εάν 
επέλεξαν να εκτελούν μόνο στην 
πρωτογενή αγορά και να λαμβάνουν 
υπόψη τις πληροφορίες αυτές καθώς και 
τις πληροφορίες που δημοσιεύονται από 
τους τόπους διαπραγμάτευσης σχετικά με 
την ποιότητα της εκτέλεσης στις 
πολιτικές τους όσον αφορά τη βέλτιστη 
εκτέλεση.

Or. en

Τροπολογία 310
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Οι πληροφορίες που παρέχονται από 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων στους πελάτες 
σχετικά με τις πολιτικές εκτέλεσης 
εντολών, είναι συχνά γενικές και 
τυποποιημένες και δεν επιτρέπουν στους 
πελάτες να κατανοήσουν πώς μια εντολή 
θα εκτελεστεί και να επιβεβαιώνουν τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την 
υποχρέωσή τους για εκτέλεση των εντολών 

(60) Οι πληροφορίες που παρέχονται από 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων στους πελάτες 
σχετικά με τις πολιτικές εκτέλεσης 
εντολών, είναι συχνά γενικές και 
τυποποιημένες και δεν επιτρέπουν στους 
πελάτες να κατανοήσουν πώς μια εντολή 
θα εκτελεστεί και να επιβεβαιώνουν τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την 
υποχρέωσή τους για εκτέλεση των εντολών 
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με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους για 
τους πελάτες τους. Προκειμένου να 
ενισχυθεί η προστασία των επενδυτών, 
ενδείκνυται να προσδιοριστούν οι αρχές 
που πρέπει να διέπουν την παροχή 
πληροφοριών από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων στους πελάτες τους σχετικά με 
τις πολιτικές εκτέλεσης εντολών και να 
απαιτηθεί από τις επιχειρήσεις να 
δημοσιεύουν, σε ετήσια βάση, για κάθε 
κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, 
τους πέντε κορυφαίους τόπους στους 
οποίους εκτελέστηκαν εντολές πελατών 
κατά το προηγούμενο έτος.

με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους για 
τους πελάτες τους. Προκειμένου να 
ενισχυθεί η προστασία των επενδυτών, 
ενδείκνυται να προσδιοριστούν οι αρχές 
που πρέπει να διέπουν την παροχή 
πληροφοριών από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων στους πελάτες τους σχετικά με 
τις πολιτικές εκτέλεσης εντολών και να 
απαιτηθεί από τις επιχειρήσεις να 
δημοσιεύουν, σε μηνιαία βάση, για κάθε 
κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, 
τους πέντε κορυφαίους τόπους στους 
οποίους εκτελέστηκαν εντολές πελατών 
κατά το προηγούμενο έτος και μια 
λεπτομερή ανάλυση της ποιότητας της 
εκτέλεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ετήσια βάση δεν είναι επαρκώς συχνή για να παρέχεται συναφής ενημέρωση στους επενδυτές 
όσον αφορά στην ποιότητα εκτέλεσης μιας επιχείρησης επενδύσεων.

Τροπολογία 311
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Όταν συνάπτει εμπορική σχέση με 
τον πελάτη, η επιχείρηση επενδύσεων 
μπορεί να ζητεί από τον πελάτη ή το 
δυνητικό πελάτη να εκφράζει τη 
συναίνεσή του σχετικά με την πολιτική 
εκτέλεσης εντολών και, ταυτόχρονα, 
σχετικά με τη δυνατότητα εκτέλεσης των 
εντολών τους εκτός ρυθμιζόμενων 
αγορών ΠΜΔ ΟΜΔ ή συστηματικών 
εσωτερικοποιητών .

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εντολές θα πρέπει να εκτελούνται σε τόπους διαπραγμάτευσης που ανήκουν σε κάποια από 
τις κατηγορίες της οδηγίας MIFID.

Τροπολογία 312
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Όταν συνάπτει εμπορική σχέση με τον 
πελάτη, η επιχείρηση επενδύσεων μπορεί 
να ζητεί από τον πελάτη ή το δυνητικό 
πελάτη να εκφράζει τη συναίνεσή του 
σχετικά με την πολιτική εκτέλεσης 
εντολών και, ταυτόχρονα, σχετικά με τη 
δυνατότητα εκτέλεσης των εντολών τους 
εκτός ρυθμιζόμενων αγορών ΠΜΔ, ΟΜΔ
ή συστηματικών εσωτερικοποιητών.

(61) Όταν συνάπτει εμπορική σχέση με τον 
πελάτη, η επιχείρηση επενδύσεων μπορεί 
να ζητεί από τον πελάτη ή το δυνητικό 
πελάτη να εκφράζει τη συναίνεσή του 
σχετικά με την πολιτική εκτέλεσης 
εντολών και, ταυτόχρονα, σχετικά με τη 
δυνατότητα εκτέλεσης των εντολών τους 
εκτός ρυθμιζόμενων αγορών ΠΜΔ ή 
συστηματικών εσωτερικοποιητών.

Or. en

Τροπολογία 313
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει 
καταδείξει ότι η ικανότητα των μη ιδιωτών 
πελατών να κατανοούν τον κίνδυνο των 
επενδύσεών τους είναι πεπερασμένη. Ενώ 
πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι κανόνες κώδικα 
δεοντολογίας πρέπει να επιβληθούν όσον 
αφορά τους επενδυτές που χρήζουν 
μεγαλύτερης προστασίας, ενδείκνυται να 
διαμορφωθούν καλύτερα οι απαιτήσεις που 
πρέπει να ισχύουν για τις διάφορες 
κατηγορίες πελατών. Προς τούτο, 

(67) Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει 
καταδείξει ότι η ικανότητα των μη ιδιωτών 
πελατών να κατανοούν τον κίνδυνο των 
επενδύσεών τους είναι πεπερασμένη. Ενώ 
πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι κανόνες κώδικα 
δεοντολογίας πρέπει να επιβληθούν όσον 
αφορά τους επενδυτές που χρήζουν 
μεγαλύτερης προστασίας, ενδείκνυται να 
διαμορφωθούν καλύτερα οι απαιτήσεις που 
πρέπει να ισχύουν για τις διάφορες 
κατηγορίες πελατών. Προς τούτο, 
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ενδείκνυται η επέκταση ορισμένων 
απαιτήσεων πληροφόρησης και αναφοράς 
στη σχέση με τους επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους. Ειδικότερα, οι 
σχετικές απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται 
με τη διασφάλιση των χρηματοπιστωτικών 
μέσων των πελατών και των ποσών καθώς 
και με τις απαιτήσεις πληροφόρησης και 
αναφοράς σχετικά με τα πιο σύνθετα 
χρηματοπιστωτικά μέσα και συναλλαγές. 
Για τον καλύτερο καθορισμό της 
κατηγοριοποίησης των αρχών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ενδείκνυται η σαφής 
εξαίρεσή τους από τον κατάλογο των 
επιλέξιμων αντισυμβαλλόμενων και των 
πελατών που θεωρούνται επαγγελματίες, 
επιτρέποντας παράλληλα στους πελάτες 
αυτούς να ζητήσουν να αντιμετωπίζονται 
ως επαγγελματίες πελάτες.

ενδείκνυται η επέκταση ορισμένων 
απαιτήσεων πληροφόρησης και αναφοράς 
στη σχέση με τους επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους. Ειδικότερα, οι 
σχετικές απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται 
με τη διασφάλιση των χρηματοπιστωτικών 
μέσων των πελατών και των ποσών καθώς 
και με τις απαιτήσεις πληροφόρησης και 
αναφοράς σχετικά με τα πιο σύνθετα 
χρηματοπιστωτικά μέσα και συναλλαγές. 
Για τον καλύτερο καθορισμό της 
κατηγοριοποίησης των αρχών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ενδείκνυται η σαφής 
εξαίρεσή τους από τον κατάλογο των 
επιλέξιμων αντισυμβαλλόμενων και των 
πελατών που θεωρούνται επαγγελματίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δήμοι και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης δεν θα πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζονται ως 
επαγγελματίες πελάτες, καθώς βασίζονται στα χρήματα των φορολογουμένων.

Τροπολογία 314
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Η παροχή υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Ένωση 
υπόκειται στα εθνικά καθεστώτα και 
απαιτήσεις. Τα καθεστώτα αυτά 
διαφέρουν κατά πολύ και οι επιχειρήσεις 
στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με αυτά δεν 
απολαύουν της ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών και του δικαιώματος 
εγκατάστασης σε κράτος μέλος πλην του 
κράτους εγκατάστασής τους. Ενδείκνυται 

διαγράφεται
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η εισαγωγή ενός κοινού ρυθμιστικού 
πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης. Το 
καθεστώς πρέπει να εναρμονίζει το 
υφιστάμενο κατακερματισμένο πλαίσιο, 
να διασφαλίζει ασφάλεια δικαίου και 
ομοιόμορφη αντιμετώπιση των 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που έχουν 
πρόσβαση στην Ένωση, να εξασφαλίζει 
ότι η Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει 
αξιολόγηση της ισοδυναμίας του 
κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου των 
τρίτων χωρών και πρέπει να εξασφαλίζει 
συγκρίσιμο επίπεδο προστασίας για τους 
επενδυτές στην ΕΕ στους οποίους 
παρέχονται υπηρεσίες από επιχειρήσεις 
τρίτων χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετακινήθηκε από οδηγία σε κανονισμό.

Τροπολογία 315
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Η παροχή υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Ένωση
υπόκειται στα εθνικά καθεστώτα και 
απαιτήσεις. Τα καθεστώτα αυτά διαφέρουν 
κατά πολύ και οι επιχειρήσεις στις οποίες 
έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα 
με αυτά δεν απολαύουν της ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών και του δικαιώματος 
εγκατάστασης σε κράτος μέλος πλην του 
κράτους εγκατάστασής τους. Ενδείκνυται 
η εισαγωγή ενός κοινού ρυθμιστικού 
πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης. Το καθεστώς 
πρέπει να εναρμονίζει το υφιστάμενο 
κατακερματισμένο πλαίσιο, να διασφαλίζει 
ασφάλεια δικαίου και ομοιόμορφη 

(72) Η παροχή υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις επενδύσεων και διαχειριστών 
αγορών τρίτων χωρών στην Ένωση 
υπόκειται στα εθνικά καθεστώτα και 
απαιτήσεις. Τα καθεστώτα αυτά διαφέρουν 
κατά πολύ και οι επιχειρήσεις στις οποίες 
έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα 
με αυτά δεν απολαύουν της ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών και του δικαιώματος 
εγκατάστασης σε κράτος μέλος πλην του 
κράτους εγκατάστασής τους. Ενδείκνυται 
η εισαγωγή ενός κοινού ρυθμιστικού 
πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης. Το καθεστώς 
πρέπει να εναρμονίζει το υφιστάμενο 
κατακερματισμένο πλαίσιο, να διασφαλίζει 
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αντιμετώπιση των επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών που έχουν πρόσβαση στην Ένωση, 
να εξασφαλίζει ότι η Επιτροπή έχει 
πραγματοποιήσει αξιολόγηση της 
ισοδυναμίας του κανονιστικού και 
εποπτικού πλαισίου των τρίτων χωρών και 
πρέπει να εξασφαλίζει συγκρίσιμο επίπεδο 
προστασίας για τους επενδυτές στην ΕΕ 
στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών.

ασφάλεια δικαίου και ομοιόμορφη 
αντιμετώπιση των επιχειρήσεων 
επενδύσεων και των διαχειριστών 
αγορών τρίτων χωρών που έχουν 
πρόσβαση στην Ένωση, να εξασφαλίζει ότι 
η Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει 
αξιολόγηση της ισοδυναμίας του 
κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου των 
τρίτων χωρών και πρέπει να εξασφαλίζει 
συγκρίσιμο επίπεδο προστασίας για τους 
επενδυτές στην ΕΕ στους οποίους 
παρέχονται υπηρεσίες από επιχειρήσεις 
επενδύσεων και διαχειριστές αγορών
τρίτων χωρών.

(Αυτή η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η πρόταση αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι η οδηγία MiFID θα θεσπίσει ένα κατάλληλο 
καθεστώς τρίτης χώρας στις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους διαχειριστές αγορών, παρά ένα 
καθεστώς που καλύπτει μόνο ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από επιχειρήσεις 
επενδύσεων. Αυτό το καθεστώς θα διασφάλιζε ότι όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες τόσο από 
επιχειρήσεις επενδύσεων τρίτων χωρών όσο και από διαχειριστές αγορών με πρόσβαση στην 
ΕΕ θα υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας MiFID. Οι νέες προτάσεις πρέπει να 
διατυπώνουν με σαφήνεια ποιοι κανόνες θα ισχύουν για αυτούς τους διαχειριστές αγορών και 
ποιοι κανόνες της ΕΕ, εάν υπάρχουν, δεν θα ισχύουν.

Τροπολογία 316
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Η παροχή υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Ένωση
υπόκειται στα εθνικά καθεστώτα και 
απαιτήσεις. Τα καθεστώτα αυτά διαφέρουν 
κατά πολύ και οι επιχειρήσεις στις οποίες 

(72) Η παροχή υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Ένωση 
υπόκειται στα εθνικά καθεστώτα και 
απαιτήσεις. Τα καθεστώτα αυτά διαφέρουν 
κατά πολύ και οι επιχειρήσεις στις οποίες 
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έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα 
με αυτά δεν απολαύουν της ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών και του δικαιώματος 
εγκατάστασης σε κράτος μέλος πλην του 
κράτους εγκατάστασής τους. Ενδείκνυται 
η εισαγωγή ενός κοινού ρυθμιστικού 
πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης. Το 
καθεστώς πρέπει να εναρμονίζει το 
υφιστάμενο κατακερματισμένο πλαίσιο, 
να διασφαλίζει ασφάλεια δικαίου και 
ομοιόμορφη αντιμετώπιση των 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που έχουν 
πρόσβαση στην Ένωση, να εξασφαλίζει 
ότι η Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει 
αξιολόγηση της ισοδυναμίας του 
κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου των 
τρίτων χωρών και πρέπει να εξασφαλίζει 
συγκρίσιμο επίπεδο προστασίας για τους
επενδυτές στην ΕΕ στους οποίους 
παρέχονται υπηρεσίες από επιχειρήσεις 
τρίτων χωρών.

έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα 
με αυτά δεν απολαύουν της ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών και του δικαιώματος 
εγκατάστασης σε κράτος μέλος πλην του 
κράτους εγκατάστασής τους. Ενώ τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να 
διατηρούν αυτά τα καθεστώτα και τις 
απαιτήσεις, ενδείκνυται η εισαγωγή ενός 
κοινού ρυθμιστικού πλαισίου σε επίπεδο 
Ένωσης που θα επιτρέπει σε επιχειρήσεις
τρίτων χωρών που εγκαθιστούν 
υποκατάστημα στην Ένωση να παρέχουν 
υπηρεσίες και δραστηριότητες σε 
ολόκληρη την Ένωση μέσω του 
υποκαταστήματος, όπου το 
υποκατάστημα έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές στο 
κράτος μέλος και θα εξασφαλίζει, μεταξύ 
άλλων, ότι η Επιτροπή έχει 
πραγματοποιήσει αξιολόγηση της 
ισοδυναμίας του κανονιστικού και 
εποπτικού πλαισίου της τρίτης χώρας. 
Ενδείκνυται επίσης στο κοινό πλαίσιο να 
επιτρέπεται μια επιχείρηση τρίτης χώρας 
να παρέχει υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους που 
εδρεύουν σε κάποιο κράτος μέλος με 
τρόπο πέραν της διαμεσολάβησης 
κάποιου υποκαταστήματος στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος, χωρίς να 
απαιτείται άδεια λειτουργίας στο εν λόγω 
κράτος ή καταχώρηση στην ΕΑΚΑΑ. Οι
επιχειρήσεις τρίτων χωρών που επιθυμούν 
να δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες σε «εγγενώς» 
επαγγελματίες πελάτες σε ολόκληρη την
Ένωση θα πρέπει να μπορούν να το 
πράττουν, εάν εγγράφονται στην ΕΑΚΑΑ 
και (μεταξύ άλλων) αν έχει 
πραγματοποιηθεί μια αξιολόγηση 
ισοδυναμίας από την Επιτροπή σε σχέση 
με το κανονιστικό και το εποπτικό 
πλαίσιο της τρίτης χώρας.

Or. en
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Πολλές επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες παρέχονται στο πλαίσιο μακροχρόνιων 
σχέσεων μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη. Θα περιόριζε αδικαιολόγητα την πρόσβαση 
των επενδυτών και των αντισυμβαλλόμενων της ΕΕ στις υπηρεσίες που προσφέρονται από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών, εάν απαγορευόταν ουσιαστικά στις επιχειρήσεις τρίτων χωρών να 
παρέχουν πληροφορίες και έρευνα στους υφιστάμενους πελάτες τους. Μια επιχείρηση τρίτης 
χώρας μπορεί να παρέχει πληροφορίες ή υλικό προώθησης σε ένα πρόσωπο στην ΕΕ κατόπιν 
αιτήματος του προσώπου αυτού.

Τροπολογία 317
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Η παροχή υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Ένωση 
υπόκειται στα εθνικά καθεστώτα και 
απαιτήσεις. Τα καθεστώτα αυτά διαφέρουν 
κατά πολύ και οι επιχειρήσεις στις οποίες 
έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα 
με αυτά δεν απολαύουν της ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών και του δικαιώματος 
εγκατάστασης σε κράτος μέλος πλην του 
κράτους εγκατάστασής τους. Ενδείκνυται 
η εισαγωγή ενός κοινού ρυθμιστικού 
πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης. Το καθεστώς 
πρέπει να εναρμονίζει το υφιστάμενο 
κατακερματισμένο πλαίσιο, να διασφαλίζει 
ασφάλεια δικαίου και ομοιόμορφη 
αντιμετώπιση των επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών που έχουν πρόσβαση στην Ένωση, 
να εξασφαλίζει ότι η Επιτροπή έχει 
πραγματοποιήσει αξιολόγηση της 
ισοδυναμίας του κανονιστικού και 
εποπτικού πλαισίου των τρίτων χωρών και 
πρέπει να εξασφαλίζει συγκρίσιμο επίπεδο 
προστασίας για τους επενδυτές στην ΕΕ 
στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών.

(72) Η παροχή υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Ένωση 
υπόκειται στα εθνικά καθεστώτα και 
απαιτήσεις. Τα καθεστώτα αυτά διαφέρουν 
κατά πολύ και οι επιχειρήσεις στις οποίες 
έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα 
με αυτά δεν απολαύουν της ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών και του δικαιώματος 
εγκατάστασης σε κράτος μέλος πλην του 
κράτους εγκατάστασής τους. Ενδείκνυται 
η εισαγωγή ενός κοινού ρυθμιστικού 
πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης. Το καθεστώς 
πρέπει να εναρμονίζει το υφιστάμενο 
κατακερματισμένο πλαίσιο, να διασφαλίζει 
ασφάλεια δικαίου και ομοιόμορφη 
αντιμετώπιση των επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών που έχουν πρόσβαση στην Ένωση, 
να εξασφαλίζει ότι η Επιτροπή έχει 
πραγματοποιήσει μια αποτελεσματική
αξιολόγηση της ισοδυναμίας του 
κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου των 
τρίτων χωρών και πρέπει να εξασφαλίζει 
συγκρίσιμο επίπεδο προστασίας για τους 
επενδυτές στην ΕΕ στους οποίους 
παρέχονται υπηρεσίες από επιχειρήσεις 
τρίτων χωρών. Έχει μείζονα σημασία οι 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών να συνεχίσουν 
να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 
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αγορές της ΕΕ χωρίς αδικαιολόγητα 
εμπόδια.

Or. en

Τροπολογία 318
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
πελάτες πρέπει να προϋποθέτει πάντα την 
εγκατάσταση ενός υποκαταστήματος 
στην Ένωση. Η εγκατάσταση του 
υποκαταστήματος υπόκειται στη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας και στην 
εποπτεία στην Ένωση. Μεταξύ της 
εμπλεκόμενης αρμόδιας αρχής και της 
αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας πρέπει 
να συναφθούν κατάλληλες συμφωνίες 
συνεργασίας. Στη διάθεση του 
υποκαταστήματος πρέπει να διατεθεί 
επαρκές αρχικό κεφάλαιο. Μετά τη 
χορήγηση της άδειας λειτουργίας, το 
υποκατάστημα πρέπει να υπόκειται στην 
εποπτεία του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο. Η επιχείρηση της 
τρίτης χώρας πρέπει να μπορεί να 
παρέχει υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη 
μέσω του υποκαταστήματος που έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται, 
σύμφωνα με διαδικασία γνωστοποίησης. 
Η παροχή υπηρεσιών χωρίς 
υποκατάστημα πρέπει να περιορίζεται σε 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους. Πρέπει 
να υπόκειται σε καταχώρηση στην 
ΕΑΚΑΑ και σε εποπτεία στην τρίτη 
χώρα. Μεταξύ της ΕΑΚΑΑ και της 
αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας πρέπει 
να συναφθούν κατάλληλες διευθετήσεις 
συνεργασίας.

διαγράφεται
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Μετακινήθηκε από οδηγία σε κανονισμό.

Τροπολογία 319
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
πελάτες πρέπει να προϋποθέτει πάντα την 
εγκατάσταση ενός υποκαταστήματος 
στην Ένωση. Η εγκατάσταση του 
υποκαταστήματος υπόκειται στη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας και στην εποπτεία στην 
Ένωση. Μεταξύ της εμπλεκόμενης 
αρμόδιας αρχής και της αρμόδιας αρχής 
της τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες συμφωνίες συνεργασίας. Στη 
διάθεση του υποκαταστήματος πρέπει να 
διατεθεί επαρκές αρχικό κεφάλαιο. Μετά 
τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, το 
υποκατάστημα πρέπει να υπόκειται στην 
εποπτεία του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο. Η επιχείρηση της 
τρίτης χώρας πρέπει να μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη μέσω του 
υποκαταστήματος που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας και εποπτεύεται, σύμφωνα με 
διαδικασία γνωστοποίησης. Η παροχή 
υπηρεσιών χωρίς υποκατάστημα πρέπει να 
περιορίζεται σε επιλέξιμους 
αντισυμβαλλομένους. Πρέπει να υπόκειται 
σε καταχώρηση στην ΕΑΚΑΑ και σε 
εποπτεία στην τρίτη χώρα. Μεταξύ της 
ΕΑΚΑΑ και της αρμόδιας αρχής της 
τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες διευθετήσεις συνεργασίας.

(73) Επιχειρήσεις τρίτων χωρών που 
εγκαθιστούν ένα υποκατάστημα στην 
Ένωση σύμφωνα με το κοινό κοινοτικό 
πλαίσιο για τα υποκαταστήματα θα 
πρέπει να μπορούν να προσφέρουν 
υπηρεσίες και δραστηριότητες σε 
ολόκληρη την Ένωση σε ιδιώτες πελάτες 
από το υποκατάστημα, αλλά αυτό δεν θα 
πρέπει να εμποδίζει έναν ιδιώτη πελάτη 
να λάβει υπηρεσίες από μια επιχείρηση 
τρίτης χώρας με την αποκλειστική 
πρωτοβουλία του πελάτη ή με άλλον 
τρόπο να λάβει υπηρεσίες εκτός της 
Ένωσης (ή σύμφωνα με κάποιο εθνικό 
καθεστώς). Η εγκατάσταση του 
υποκαταστήματος υπόκειται στη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας και στην εποπτεία στην 
Ένωση. Μεταξύ της εμπλεκόμενης 
αρμόδιας αρχής και της αρμόδιας αρχής 
της τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες συμφωνίες συνεργασίας. Στη 
διάθεση του υποκαταστήματος πρέπει να 
διατεθεί επαρκές αρχικό κεφάλαιο. Μετά 
τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, το 
υποκατάστημα πρέπει να υπόκειται στην 
εποπτεία του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο. Η επιχείρηση της 
τρίτης χώρας πρέπει να μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με διαδικασία γνωστοποίησης. Μόλις 
λάβει άδεια λειτουργίας, η παροχή 
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υπηρεσιών στην Ένωση από επιχείρηση 
τρίτης χώρας χωρίς υποκατάστημα πρέπει 
να περιορίζεται σε επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες 
πελάτες. Πρέπει να υπόκειται σε 
καταχώρηση στην ΕΑΚΑΑ και σε 
εποπτεία στην τρίτη χώρα. Μεταξύ της 
ΕΑΚΑΑ και της αρμόδιας αρχής της 
τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες διευθετήσεις συνεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις συναλλαγές με επαγγελματίες πελάτες, θα πρέπει να ακολουθείται η θέση που ορίζεται στην 
οδηγία AIFMD – θα πρέπει να αρκεί ο διορισμός νομικού εκπροσώπου. Φυσική παρουσία με τη 
μορφή παραρτήματος δεν είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 320
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
πελάτες πρέπει να προϋποθέτει πάντα την
εγκατάσταση ενός υποκαταστήματος
στην Ένωση. Η εγκατάσταση του 
υποκαταστήματος υπόκειται στη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας και στην εποπτεία στην 
Ένωση. Μεταξύ της εμπλεκόμενης 
αρμόδιας αρχής και της αρμόδιας αρχής 
της τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες συμφωνίες συνεργασίας. Στη 
διάθεση του υποκαταστήματος πρέπει να 
διατεθεί επαρκές αρχικό κεφάλαιο. Μετά 
τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, το 
υποκατάστημα πρέπει να υπόκειται στην 
εποπτεία του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο. Η επιχείρηση της 
τρίτης χώρας πρέπει να μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη μέσω του 

(73) Επιχειρήσεις τρίτων χωρών που 
εγκαθιστούν ένα υποκατάστημα στην 
Ένωση σύμφωνα με το κοινό κοινοτικό 
πλαίσιο για τα υποκαταστήματα θα 
πρέπει να μπορούν να προσφέρουν 
υπηρεσίες και δραστηριότητες σε 
ολόκληρη την Ένωση σε ιδιώτες πελάτες
από το υποκατάστημα, αλλά αυτό δεν θα 
πρέπει να εμποδίζει έναν ιδιώτη πελάτη 
να λάβει υπηρεσίες από μια επιχείρηση 
τρίτης χώρας με την αποκλειστική 
πρωτοβουλία του πελάτη ή με άλλον 
τρόπο να λάβει υπηρεσίες εκτός της 
Ένωσης (ή σύμφωνα με κάποιο εθνικό 
καθεστώς). Η εγκατάσταση του 
υποκαταστήματος υπόκειται στη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας και στην εποπτεία στην 
Ένωση. Μεταξύ της εμπλεκόμενης 
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υποκαταστήματος που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας και εποπτεύεται, σύμφωνα με 
διαδικασία γνωστοποίησης. Η παροχή 
υπηρεσιών χωρίς υποκατάστημα πρέπει 
να περιορίζεται σε επιλέξιμους 
αντισυμβαλλομένους. Πρέπει να 
υπόκειται σε καταχώρηση στην ΕΑΚΑΑ 
και σε εποπτεία στην τρίτη χώρα. Μεταξύ 
της ΕΑΚΑΑ και της αρμόδιας αρχής της 
τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες διευθετήσεις συνεργασίας.

αρμόδιας αρχής και της αρμόδιας αρχής 
της τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες συμφωνίες συνεργασίας. Μετά 
τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, το 
υποκατάστημα πρέπει να υπόκειται στην 
εποπτεία του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο. Η επιχείρηση της 
τρίτης χώρας πρέπει να μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη μέσω του 
υποκαταστήματος που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας και εποπτεύεται, σύμφωνα με 
διαδικασία γνωστοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών σε μια επιχείρηση με άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την 
οδηγία MiFID δεν θα πρέπει να γεννά απαιτήσεις έκδοσης άδειας. Επίσης, σε πολλές 
περιπτώσεις, μια επιχείρηση της ΕΕ με άδεια λειτουργίας θα διαμεσολαβεί στην εν λόγω 
συναλλαγή, π.χ. όπου ένας πελάτης της ΕΕ ζητά από μια επιχείρηση της ΕΕ να ενεργήσει ως 
αντιπρόσωπος για να εκτελέσει συναλλαγές στην αγορά μιας τρίτης χώρας μέσω μιας 
επιχείρησης τρίτης χώρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η έμμεση παροχή υπηρεσιών στον πελάτη 
της ΕΕ δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στην ΕΕ.

Τροπολογία 321
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
πελάτες πρέπει να προϋποθέτει πάντα την 
εγκατάσταση ενός υποκαταστήματος στην 
Ένωση. Η εγκατάσταση του 
υποκαταστήματος υπόκειται στη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας και στην εποπτεία στην 
Ένωση. Μεταξύ της εμπλεκόμενης 
αρμόδιας αρχής και της αρμόδιας αρχής 
της τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες συμφωνίες συνεργασίας. Στη 
διάθεση του υποκαταστήματος πρέπει να 
διατεθεί επαρκές αρχικό κεφάλαιο. Μετά 
τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, το 

(73) Εκτός κι εάν τα νομικά και εποπτικά 
μέτρα μιας τρίτης χώρας όπου έχει άδεια 
λειτουργίας μια επιχείρηση τρίτης χώρας 
είναι ισοδύναμα με τις απαιτήσεις στην 
ΕΕ, η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
πελάτες πρέπει να προϋποθέτει πάντα την 
εγκατάσταση ενός υποκαταστήματος στην 
Ένωση. Η εγκατάσταση του 
υποκαταστήματος υπόκειται στη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας και στην εποπτεία στην 
Ένωση. Μεταξύ της εμπλεκόμενης 
αρμόδιας αρχής και της αρμόδιας αρχής 
της τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
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υποκατάστημα πρέπει να υπόκειται στην 
εποπτεία του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο. Η επιχείρηση της 
τρίτης χώρας πρέπει να μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη μέσω του 
υποκαταστήματος που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας και εποπτεύεται, σύμφωνα με 
διαδικασία γνωστοποίησης. Η παροχή 
υπηρεσιών χωρίς υποκατάστημα πρέπει να 
περιορίζεται σε επιλέξιμους 
αντισυμβαλλομένους. Πρέπει να υπόκειται 
σε καταχώρηση στην ΕΑΚΑΑ και σε 
εποπτεία στην τρίτη χώρα. Μεταξύ της 
ΕΑΚΑΑ και της αρμόδιας αρχής της 
τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες διευθετήσεις συνεργασίας.

κατάλληλες συμφωνίες συνεργασίας. Στη 
διάθεση του υποκαταστήματος πρέπει να 
διατεθεί επαρκές αρχικό κεφάλαιο. Μετά 
τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, το 
υποκατάστημα πρέπει να υπόκειται στην 
εποπτεία του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο. Η επιχείρηση της 
τρίτης χώρας πρέπει να μπορεί να παρέχει
υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη μέσω του 
υποκαταστήματος που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας και εποπτεύεται, σύμφωνα με 
διαδικασία γνωστοποίησης. Η παροχή 
υπηρεσιών χωρίς υποκατάστημα πρέπει να 
περιορίζεται σε επιλέξιμους 
αντισυμβαλλομένους και επαγγελματίες 
πελάτες. Πρέπει να υπόκειται σε 
καταχώρηση στην ΕΑΚΑΑ και σε 
εποπτεία στην τρίτη χώρα. Μεταξύ της 
ΕΑΚΑΑ και της αρμόδιας αρχής της 
τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες διευθετήσεις συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 322
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
πελάτες πρέπει να προϋποθέτει πάντα την 
εγκατάσταση ενός υποκαταστήματος στην 
Ένωση. Η εγκατάσταση του 
υποκαταστήματος υπόκειται στη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας και στην εποπτεία στην 
Ένωση. Μεταξύ της εμπλεκόμενης 
αρμόδιας αρχής και της αρμόδιας αρχής 
της τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες συμφωνίες συνεργασίας. Στη 
διάθεση του υποκαταστήματος πρέπει να 
διατεθεί επαρκές αρχικό κεφάλαιο. Μετά 
τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, το 
υποκατάστημα πρέπει να υπόκειται στην 

(73) Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και 
επαγγελματίες πελάτες πρέπει να 
προϋποθέτει πάντα την εγκατάσταση ενός 
υποκαταστήματος στην Ένωση. Η 
εγκατάσταση του υποκαταστήματος 
υπόκειται στη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας και στην εποπτεία στην 
Ένωση. Μεταξύ της εμπλεκόμενης 
αρμόδιας αρχής και της αρμόδιας αρχής 
της τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες συμφωνίες συνεργασίας. Στη 
διάθεση του υποκαταστήματος πρέπει να 
διατεθεί επαρκές αρχικό κεφάλαιο. Μετά 
τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, το 
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εποπτεία του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο. Η επιχείρηση της 
τρίτης χώρας πρέπει να μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη μέσω του 
υποκαταστήματος που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας και εποπτεύεται, σύμφωνα με 
διαδικασία γνωστοποίησης. Η παροχή 
υπηρεσιών χωρίς υποκατάστημα πρέπει να 
περιορίζεται σε επιλέξιμους 
αντισυμβαλλομένους. Πρέπει να υπόκειται 
σε καταχώρηση στην ΕΑΚΑΑ και σε 
εποπτεία στην τρίτη χώρα. Μεταξύ της 
ΕΑΚΑΑ και της αρμόδιας αρχής της 
τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες διευθετήσεις συνεργασίας.

υποκατάστημα πρέπει να υπόκειται στην 
εποπτεία του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο. Η επιχείρηση της 
τρίτης χώρας πρέπει να μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη μέσω του 
υποκαταστήματος που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας και εποπτεύεται, σύμφωνα με 
διαδικασία γνωστοποίησης. Η παροχή 
υπηρεσιών χωρίς υποκατάστημα πρέπει να 
περιορίζεται σε επιλέξιμους 
αντισυμβαλλομένους. Πρέπει να υπόκειται 
σε καταχώρηση στην ΕΑΚΑΑ και σε 
εποπτεία στην τρίτη χώρα. Μεταξύ της 
ΕΑΚΑΑ και της αρμόδιας αρχής της 
τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες διευθετήσεις συνεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει ρητή ένταξη των επαγγελματιών πελατών στο κείμενο και οι ίδιες διατάξεις 
για τις απαιτήσεις υποκαταστήματος και άδειας λειτουργίας πρέπει να ισχύουν τόσο για τους 
ιδιώτες όσο και για τους επαγγελματίες πελάτες. Σκοπός αυτής της ένταξης είναι να 
αποφευχθούν νομικά κενά στο κείμενο και να εξασφαλιστεί ότι οι «επαγγελματίες επενδυτές» 
δεν αντιμετωπίζονται ως «επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι».

Τροπολογία 323
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
πελάτες πρέπει να προϋποθέτει πάντα την 
εγκατάσταση ενός υποκαταστήματος στην 
Ένωση. Η εγκατάσταση του 
υποκαταστήματος υπόκειται στη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας και στην εποπτεία στην 
Ένωση. Μεταξύ της εμπλεκόμενης 
αρμόδιας αρχής και της αρμόδιας αρχής 
της τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες συμφωνίες συνεργασίας. Στη 
διάθεση του υποκαταστήματος πρέπει να 

(73) Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
πελάτες πρέπει να προϋποθέτει πάντα την 
εγκατάσταση ενός υποκαταστήματος στην 
Ένωση. Η εγκατάσταση του 
υποκαταστήματος υπόκειται στη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας και στην εποπτεία στην 
Ένωση. Μεταξύ της εμπλεκόμενης 
αρμόδιας αρχής και της αρμόδιας αρχής 
της τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες συμφωνίες συνεργασίας. Στη 
διάθεση του υποκαταστήματος πρέπει να 
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διατεθεί επαρκές αρχικό κεφάλαιο. Μετά 
τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, το 
υποκατάστημα πρέπει να υπόκειται στην 
εποπτεία του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο. Η επιχείρηση της 
τρίτης χώρας πρέπει να μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη μέσω του 
υποκαταστήματος που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας και εποπτεύεται, σύμφωνα με 
διαδικασία γνωστοποίησης. Η παροχή 
υπηρεσιών χωρίς υποκατάστημα πρέπει να 
περιορίζεται σε επιλέξιμους 
αντισυμβαλλομένους. Πρέπει να υπόκειται 
σε καταχώρηση στην ΕΑΚΑΑ και σε 
εποπτεία στην τρίτη χώρα. Μεταξύ της 
ΕΑΚΑΑ και της αρμόδιας αρχής της 
τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες διευθετήσεις συνεργασίας.

διατεθεί επαρκές αρχικό κεφάλαιο. Μετά 
τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, το 
υποκατάστημα πρέπει να υπόκειται στην 
εποπτεία του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο. Η επιχείρηση της 
τρίτης χώρας πρέπει να μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη μέσω του 
υποκαταστήματος που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας και εποπτεύεται, σύμφωνα με 
διαδικασία γνωστοποίησης. Η παροχή 
υπηρεσιών χωρίς υποκατάστημα πρέπει να 
περιορίζεται σε επιλέξιμους 
αντισυμβαλλομένους και επαγγελματίες 
επενδυτές. Πρέπει να υπόκειται σε 
καταχώρηση στην ΕΑΚΑΑ και σε 
εποπτεία στην τρίτη χώρα. Μεταξύ της 
ΕΑΚΑΑ και της αρμόδιας αρχής της 
τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες διευθετήσεις συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 324
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
πελάτες πρέπει να προϋποθέτει πάντα την 
εγκατάσταση ενός υποκαταστήματος στην 
Ένωση. Η εγκατάσταση του 
υποκαταστήματος υπόκειται στη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας και στην εποπτεία στην 
Ένωση. Μεταξύ της εμπλεκόμενης 
αρμόδιας αρχής και της αρμόδιας αρχής 
της τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες συμφωνίες συνεργασίας. Στη 
διάθεση του υποκαταστήματος πρέπει να 
διατεθεί επαρκές αρχικό κεφάλαιο. Μετά 
τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, το 
υποκατάστημα πρέπει να υπόκειται στην 

(73) Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
πελάτες πρέπει να προϋποθέτει πάντα την 
εγκατάσταση μιας θυγατρικής στην 
Ένωση. Η εγκατάσταση του 
υποκαταστήματος για παροχή υπηρεσιών 
σε επαγγελματίες πελάτες υπόκειται στη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας και στην 
εποπτεία στην Ένωση. Μεταξύ της 
εμπλεκόμενης αρμόδιας αρχής και της 
αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας πρέπει 
να συναφθούν κατάλληλες συμφωνίες 
συνεργασίας. Στη διάθεση του 
υποκαταστήματος πρέπει να διατεθεί 
επαρκές αρχικό κεφάλαιο. Μετά τη 
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εποπτεία του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο. Η επιχείρηση της 
τρίτης χώρας πρέπει να μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη μέσω του 
υποκαταστήματος που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας και εποπτεύεται, σύμφωνα με 
διαδικασία γνωστοποίησης. Η παροχή 
υπηρεσιών χωρίς υποκατάστημα πρέπει να 
περιορίζεται σε επιλέξιμους 
αντισυμβαλλομένους. Πρέπει να υπόκειται 
σε καταχώρηση στην ΕΑΚΑΑ και σε 
εποπτεία στην τρίτη χώρα. Μεταξύ της 
ΕΑΚΑΑ και της αρμόδιας αρχής της 
τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες διευθετήσεις συνεργασίας.

χορήγηση της άδειας λειτουργίας, το 
υποκατάστημα πρέπει να υπόκειται στην 
εποπτεία του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο. Η επιχείρηση της 
τρίτης χώρας πρέπει να μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη μέσω του 
υποκαταστήματος που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας και εποπτεύεται, σύμφωνα με 
διαδικασία γνωστοποίησης. Η παροχή 
υπηρεσιών χωρίς υποκατάστημα πρέπει να 
περιορίζεται σε επιλέξιμους 
αντισυμβαλλομένους. Πρέπει να υπόκειται 
σε καταχώρηση στην ΕΑΚΑΑ και σε 
εποπτεία στην τρίτη χώρα. Μεταξύ της 
ΕΑΚΑΑ και της αρμόδιας αρχής της 
τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες διευθετήσεις συνεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υποκατάστημα δεν προσφέρει επαρκές επίπεδο προστασίας στους ιδιώτες επενδυτές.

Τροπολογία 325
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Η πρόβλεψη της παρούσας οδηγίας 
για τη ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών
στην Ένωση από επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών δεν πρέπει να επηρεάζει τη 
δυνατότητα των προσώπων που είναι 
εγκατεστημένα στην Ένωση να 
λαμβάνουν επενδυτικές υπηρεσίες από 
επιχείρηση τρίτης χώρας με δική τους 
αποκλειστική πρωτοβουλία. Όταν μια 
επιχείρηση τρίτης χώρας παρέχει 
υπηρεσίες με την αποκλειστική 
πρωτοβουλία προσώπου εγκατεστημένου 
στην Ένωση, οι υπηρεσίες δεν πρέπει να 
θεωρείται ότι παρέχονται εντός της 

διαγράφεται
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επικράτειας της Ένωσης. Σε περίπτωση 
που μια επιχείρηση τρίτης χώρας 
προσεγγίζει πελάτες ή δυνητικούς
πελάτες εντός της Ένωσης ή προωθεί ή 
διαφημίζει επενδυτικές υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες από κοινού με 
παρεπόμενες υπηρεσίες εντός της 
Ένωσης, αυτές δεν πρέπει να θεωρούνται 
ως υπηρεσίες που παρέχονται με την 
αποκλειστική πρωτοβουλία του πελάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετακινήθηκε από οδηγία σε κανονισμό

Τροπολογία 326
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Η πρόβλεψη της παρούσας οδηγίας 
για τη ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών 
στην Ένωση από επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών δεν πρέπει να επηρεάζει τη 
δυνατότητα των προσώπων που είναι 
εγκατεστημένα στην Ένωση να λαμβάνουν 
επενδυτικές υπηρεσίες από επιχείρηση 
τρίτης χώρας με δική τους αποκλειστική 
πρωτοβουλία. Όταν μια επιχείρηση 
τρίτης χώρας παρέχει υπηρεσίες με την 
αποκλειστική πρωτοβουλία προσώπου 
εγκατεστημένου στην Ένωση, οι
υπηρεσίες δεν πρέπει να θεωρείται ότι 
παρέχονται εντός της επικράτειας της 
Ένωσης. Σε περίπτωση που μια 
επιχείρηση τρίτης χώρας προσεγγίζει 
πελάτες ή δυνητικούς πελάτες εντός της 
Ένωσης ή προωθεί ή διαφημίζει 
επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
από κοινού με παρεπόμενες υπηρεσίες 
εντός της Ένωσης, αυτές δεν πρέπει να 

(74) Η πρόβλεψη της παρούσας οδηγίας 
για τη ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών 
στην Ένωση από επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών δεν πρέπει να επηρεάζει τη 
δυνατότητα των προσώπων που είναι 
εγκατεστημένα στην Ένωση να λαμβάνουν 
επενδυτικές υπηρεσίες από επιχείρηση 
τρίτης χώρας.
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θεωρούνται ως υπηρεσίες που παρέχονται 
με την αποκλειστική πρωτοβουλία του 
πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 327
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Η πρόβλεψη της παρούσας οδηγίας 
για τη ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών 
στην Ένωση από επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών δεν πρέπει να επηρεάζει τη 
δυνατότητα των προσώπων που είναι 
εγκατεστημένα στην Ένωση να λαμβάνουν 
επενδυτικές υπηρεσίες από επιχείρηση 
τρίτης χώρας με δική τους αποκλειστική 
πρωτοβουλία. Όταν μια επιχείρηση τρίτης 
χώρας παρέχει υπηρεσίες με την 
αποκλειστική πρωτοβουλία προσώπου 
εγκατεστημένου στην Ένωση, οι υπηρεσίες 
δεν πρέπει να θεωρείται ότι παρέχονται 
εντός της επικράτειας της Ένωσης. Σε 
περίπτωση που μια επιχείρηση τρίτης 
χώρας προσεγγίζει πελάτες ή δυνητικούς 
πελάτες εντός της Ένωσης ή προωθεί ή 
διαφημίζει επενδυτικές υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες από κοινού με 
παρεπόμενες υπηρεσίες εντός της Ένωσης, 
αυτές δεν πρέπει να θεωρούνται ως 
υπηρεσίες που παρέχονται με την 
αποκλειστική πρωτοβουλία του πελάτη.

(74) Η πρόβλεψη της παρούσας οδηγίας 
για τη ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών ή 
δραστηριοτήτων στην Ένωση από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών δεν πρέπει να 
επηρεάζει τη δυνατότητα των προσώπων 
που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση να 
λαμβάνουν επενδυτικές υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες από επιχείρηση τρίτης 
χώρας με δική τους αποκλειστική 
πρωτοβουλία, των επιχειρήσεων 
επενδύσεων με άδεια λειτουργίας 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ή των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 
2006/48/ΕΚ που παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες ή δραστηριότητες να 
λαμβάνουν επενδυτικές υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες από επιχείρηση τρίτης 
χώρας ή των πελατών μιας τέτοιας 
επιχείρησης επενδύσεων ή 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να 
λαμβάνουν επενδυτικές υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες από επιχείρηση τρίτης 
χώρας με τη διαμεσολάβηση της 
επιχείρησης επενδύσεων ή του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή των 
προσώπων που είναι εγκατεστημένα στην 
Ένωση να λαμβάνουν επενδυτικές 
υπηρεσίες ή δραστηριότητες από 
επιχείρηση τρίτης χώρας όπου αυτές οι 
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υπηρεσίες ή δραστηριότητες παρέχονται 
εκτός της Ένωσης. Όταν μια επιχείρηση 
τρίτης χώρας παρέχει υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες με την αποκλειστική 
πρωτοβουλία προσώπου εγκατεστημένου 
στην Ένωση, οι υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες δεν πρέπει να θεωρείται 
ότι παρέχονται εντός της επικράτειας της 
Ένωσης. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση 
τρίτης χώρας προσεγγίζει πελάτες ή 
δυνητικούς πελάτες εντός της Ένωσης ή 
προωθεί ή διαφημίζει επενδυτικές 
υπηρεσίες ή δραστηριότητες από κοινού με 
παρεπόμενες υπηρεσίες εντός της Ένωσης, 
(με τρόπο πέραν του πλαισίου μιας 
μακροχρόνιας σχέσης ανάμεσα στην 
επιχείρηση τρίτης χώρας και το 
συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο αφορά η 
παροχή αυτών των υπηρεσιών ή 
δραστηριοτήτων), αυτές δεν πρέπει να 
θεωρούνται ως υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες που παρέχονται με την 
πρωτοβουλία του πελάτη. Όταν μια 
επιχείρηση τρίτης χώρας παρέχει 
υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε μια 
επιχείρηση επενδύσεων ή με τη 
διαμεσολάβηση αυτής η οποία έχει άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία ή σε πιστωτικό ίδρυμα με άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 
2006/48/ΕΚ που παρέχει επενδυτικές 
υπηρεσίες ή δραστηριότητες, οι 
υπηρεσίες ή δραστηριότητες της 
επιχείρησης τρίτης χώρας δεν θα πρέπει 
να θεωρείται ότι παρέχονται εντός της 
επικράτειας της Ένωσης. Η επιχείρηση 
επενδύσεων που ενεργεί ως 
διαμεσολαβητής θα συνεχίσει να φέρει 
την ευθύνη να παρέχει στον πελάτη την 
προστασία που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία σε σχέση με την 
υπηρεσία που παρείχε στον πελάτη. Όταν 
ένα πρόσωπο εγκατεστημένο στην 
Ένωση μεταβεί εκτός της Ένωσης για να 
λάβει υπηρεσίες ή δραστηριότητες που 
παρέχονται από επιχείρηση τρίτης χώρας 
ή η χαρακτηριστική εκτέλεση της 
επιχείρησης τρίτης χώρας 
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πραγματοποιείται εκτός της Ένωσης, οι 
υπηρεσίες ή οι δραστηριότητες δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν 
παρασχεθεί εντός της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα περιόριζε αδικαιολόγητα την πρόσβαση των επενδυτών και των αντισυμβαλλόμενων της ΕΕ 
στις υπηρεσίες που προσφέρονται από επιχειρήσεις τρίτων χωρών, εάν, για παράδειγμα, 
απαγορευόταν ουσιαστικά στις επιχειρήσεις τρίτων χωρών να παρέχουν πληροφορίες και 
έρευνα στους υφιστάμενους πελάτες τους. Επίσης, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι μια 
επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί να παρέχει πληροφορίες ή υλικό προώθησης σε ένα πρόσωπο 
στην ΕΕ κατόπιν αιτήματος του συγκεκριμένου προσώπου.

Τροπολογία 328
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Η πρόβλεψη της παρούσας οδηγίας 
για τη ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών 
στην Ένωση από επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών δεν πρέπει να επηρεάζει τη 
δυνατότητα των προσώπων που είναι 
εγκατεστημένα στην Ένωση να λαμβάνουν
επενδυτικές υπηρεσίες από επιχείρηση 
τρίτης χώρας με δική τους αποκλειστική
πρωτοβουλία. Όταν μια επιχείρηση τρίτης 
χώρας παρέχει υπηρεσίες με την 
αποκλειστική πρωτοβουλία προσώπου 
εγκατεστημένου στην Ένωση, οι υπηρεσίες 
δεν πρέπει να θεωρείται ότι παρέχονται 
εντός της επικράτειας της Ένωσης. Σε 
περίπτωση που μια επιχείρηση τρίτης 
χώρας προσεγγίζει πελάτες ή δυνητικούς 
πελάτες εντός της Ένωσης ή προωθεί ή 
διαφημίζει επενδυτικές υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες από κοινού με 
παρεπόμενες υπηρεσίες εντός της Ένωσης, 
αυτές δεν πρέπει να θεωρούνται ως 

(74) Η πρόβλεψη της παρούσας οδηγίας 
για τη ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών 
στην Ένωση από επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών δεν πρέπει να επηρεάζει τη 
δυνατότητα των προσώπων που είναι 
εγκατεστημένα στην Ένωση να αξιοποιούν
επενδυτικές υπηρεσίες από επιχείρηση 
τρίτης χώρας με δική τους πρωτοβουλία. 
Όταν μια επιχείρηση τρίτης χώρας παρέχει 
υπηρεσίες με την πρωτοβουλία προσώπου 
εγκατεστημένου στην Ένωση, οι υπηρεσίες 
δεν πρέπει να θεωρείται ότι παρέχονται 
εντός της επικράτειας της Ένωσης. Σε 
περίπτωση που μια επιχείρηση τρίτης 
χώρας προσεγγίζει πελάτες ή δυνητικούς 
πελάτες εντός της Ένωσης ή προωθεί ή 
διαφημίζει επενδυτικές υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες από κοινού με 
παρεπόμενες υπηρεσίες εντός της Ένωσης, 
με τρόπο πέραν της εξέλιξης μιας 
υφιστάμενης σχέσης που απαιτεί διαρκή 
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υπηρεσίες που παρέχονται με την 
αποκλειστική πρωτοβουλία του πελάτη.

εξυπηρέτηση του πελάτη από την 
επιχείρηση, αυτές δεν πρέπει να 
θεωρούνται ως υπηρεσίες που παρέχονται 
με την πρωτοβουλία του πελάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες παρέχονται στο πλαίσιο υφιστάμενων 
σχέσεων μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη. Θα περιόριζε αδικαιολόγητα την πρόσβαση 
των επενδυτών και των αντισυμβαλλόμενων της ΕΕ στις υπηρεσίες που προσφέρονται από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών, εάν, για παράδειγμα, απαγορευόταν ουσιαστικά στις επιχειρήσεις 
τρίτων χωρών να παρέχουν πληροφορίες και έρευνα στους υφιστάμενους πελάτες τους.

Τροπολογία 329
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Η πρόβλεψη της παρούσας οδηγίας 
για τη ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών 
στην Ένωση από επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών δεν πρέπει να επηρεάζει τη 
δυνατότητα των προσώπων που είναι 
εγκατεστημένα στην Ένωση να 
λαμβάνουν επενδυτικές υπηρεσίες από 
επιχείρηση τρίτης χώρας με δική τους 
αποκλειστική πρωτοβουλία. Όταν μια 
επιχείρηση τρίτης χώρας παρέχει 
υπηρεσίες με την αποκλειστική 
πρωτοβουλία προσώπου εγκατεστημένου 
στην Ένωση, οι υπηρεσίες δεν πρέπει να 
θεωρείται ότι παρέχονται εντός της 
επικράτειας της Ένωσης. Σε περίπτωση 
που μια επιχείρηση τρίτης χώρας 
προσεγγίζει πελάτες ή δυνητικούς πελάτες 
εντός της Ένωσης ή προωθεί ή διαφημίζει 
επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
από κοινού με παρεπόμενες υπηρεσίες 
εντός της Ένωσης, αυτές δεν πρέπει να 
θεωρούνται ως υπηρεσίες που παρέχονται 
με την αποκλειστική πρωτοβουλία του 

(74) Η πρόβλεψη της παρούσας οδηγίας 
για τη ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών 
στην Ένωση από επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια 
ισοδυναμίας δεν πρέπει να επηρεάζει τη 
δυνατότητα των ιδιωτών πελατών που 
είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση να 
λαμβάνουν επενδυτικές υπηρεσίες από 
επιχείρηση τρίτης χώρας με δική τους 
αποκλειστική πρωτοβουλία. Όταν μια 
επιχείρηση τρίτης χώρας παρέχει 
υπηρεσίες με την αποκλειστική 
πρωτοβουλία ιδιώτη πελάτη
εγκατεστημένου στην Ένωση, οι υπηρεσίες 
δεν πρέπει να θεωρείται ότι παρέχονται 
εντός της επικράτειας της Ένωσης. Σε 
περίπτωση που μια επιχείρηση τρίτης 
χώρας προσεγγίζει πελάτες ή δυνητικούς 
πελάτες εντός της Ένωσης ή προωθεί ή 
διαφημίζει επενδυτικές υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες από κοινού με 
παρεπόμενες υπηρεσίες εντός της Ένωσης, 
αυτές δεν πρέπει να θεωρούνται ως 
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πελάτη. υπηρεσίες που παρέχονται με την 
αποκλειστική πρωτοβουλία του πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 330
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 74 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74a) Όταν εξετάζεται η ύπαρξη 
πραγματικής ισοδυναμίας για καθεστώτα 
τρίτων χωρών, θα πρέπει να 
περιορίζονται σε εκείνες τις διατάξεις που 
έχουν συμφωνηθεί σε διεθνή φόρα όπως 
οι G20. Ενώ οι κανόνες για την 
υποχρέωση διαπραγμάτευσης 
παραγώγων πρέπει να έχει ως στόχο να 
είναι όσο πιο συντονισμένη γίνεται, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ.…/… [EMIR], υπάρχουν πολλά 
τμήματα αυτής της οδηγίας που 
βρίσκονται εκτός των δεσμεύσεων των 
G20 και δεν αποσκοπούν στη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, κι επομένως ίσως δεν 
ενδείκνυνται να υιοθετηθούν άμεσα από 
τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 331
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 74 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74β) Κατά τη διεξαγωγή των 
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αξιολογήσεων ισοδυναμίας τρίτης χώρας, 
η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 
τηρεί μια προσέγγιση που δίνει 
προτεραιότητα στους μεγαλύτερους 
εταίρους διαπραγματευτές της ΕΕ 
πρώτα, αφήνοντας τις χώρες με μόλις 
λίγες επιχειρήσεις να αποκτήσουν 
πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ μόνο αφού 
αξιολογηθούν οι πιο σημαντικές αγορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία του εισηγητή, οι μεταβατικές διατάξεις να ισχύουν για τρίτες χώρες 
ενώ αναμένουν να αξιολογηθούν ως προς την ισοδυναμία.

Τροπολογία 332
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 74 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74γ) Δεν θα πρέπει να απαιτείται άδεια 
λειτουργίας ή καταχώρηση στην ΕΕ για 
μια επιχείρηση τρίτης χώρας, όταν αυτή 
παρέχει υπηρεσίες κατόπιν πρωτοβουλίας 
του πελάτη από την ΕΕ, εάν παρέχει 
υπηρεσίες μόνο σε επιχειρήσεις με άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 
MiFID ή εάν η υπηρεσία παρέχεται μόνο 
εκτός της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
αγορές τρίτων χωρών, αυτή η διάταξη είναι απαραίτητη καθώς ορισμένες χώρες ποτέ δεν θα 
επιτύχουν επίπεδα ισοδύναμα με αυτά της ΕΕ και όμως απαιτούν τη χρήση τοπικών οντοτήτων 
για την εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων.
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Τροπολογία 333
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Η άδεια λειτουργίας ρυθμιζόμενης 
αγοράς θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με 
την αναγραφή, την επεξεργασία, την 
εκτέλεση, την επιβεβαίωση και την 
κοινοποίηση των εντολών από τη λήψη 
τους από τη ρυθμιζόμενη αγορά έως τη 
διαβίβασή τους για μετέπειτα 
οριστικοποίηση, καθώς και τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς 
διαπραγμάτευση. Θα πρέπει επίσης να 
καλύπτονται οι συναλλαγές που 
διενεργούνται μέσω ειδικών 
διαπραγματευτών διορισμένων από τη 
ρυθμιζόμενη αγορά, στα πλαίσια των 
συστημάτων της και σύμφωνα με τους 
κανόνες που τα διέπουν. Δεν θεωρούνται 
διενεργούμενες στα πλαίσια των 
συστημάτων της ρυθμιζόμενης αγοράς, του 
ΠΜΔ ή του ΟΜΔ όλες οι συναλλαγές 
μελών ή συμμετεχόντων της ρυθμιζόμενης 
αγοράς του ΠΜΔ ή του ΟΜΔ . Οι 
συναλλαγές, που διενεργούνται μεταξύ 
μελών ή συμμετεχόντων σε διμερή βάση 
και οι οποίες δεν πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί για τις 
ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ ή του 
ΟΜΔ βάσει της παρούσας οδηγίας, θα 
πρέπει να θεωρούνται ως συναλλαγές 
διενεργούμενες εκτός ρυθμιζόμενης 
αγοράς, ΠΜΔ ή του ΟΜΔ για τους 
σκοπούς του ορισμού των συστηματικών 
εσωτερικοποιητών (systematic 
internalisers). Στην περίπτωση αυτή, η 
υποχρέωση των εταιρειών επενδύσεων να 
ανακοινώνουν δημόσια τα δεσμευτικά 
ζεύγη εντολών θα πρέπει να εφαρμόζεται, 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

(75) Η άδεια λειτουργίας ρυθμιζόμενης 
αγοράς θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με 
την αναγραφή, την επεξεργασία, την 
εκτέλεση, την επιβεβαίωση και την 
κοινοποίηση των εντολών από τη λήψη 
τους από τη ρυθμιζόμενη αγορά έως τη 
διαβίβασή τους για μετέπειτα 
οριστικοποίηση, καθώς και τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς 
διαπραγμάτευση. Θα πρέπει επίσης να 
καλύπτονται οι συναλλαγές που 
διενεργούνται μέσω ειδικών 
διαπραγματευτών διορισμένων από τη 
ρυθμιζόμενη αγορά, στα πλαίσια των 
συστημάτων της και σύμφωνα με τους 
κανόνες που τα διέπουν. Δεν θεωρούνται 
διενεργούμενες στα πλαίσια των 
συστημάτων της ρυθμιζόμενης αγοράς ή
του ΠΜΔ όλες οι συναλλαγές μελών ή 
συμμετεχόντων της ρυθμιζόμενης αγοράς 
ή του ΠΜΔ. Οι συναλλαγές, που 
διενεργούνται μεταξύ μελών ή 
συμμετεχόντων σε διμερή βάση και οι 
οποίες δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 
που έχουν θεσπιστεί για τις ρυθμιζόμενες 
αγορές ή του ΠΜΔ βάσει της παρούσας 
οδηγίας, θα πρέπει να θεωρούνται ως 
συναλλαγές διενεργούμενες εκτός 
ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ για τους 
σκοπούς του ορισμού των συστηματικών 
εσωτερικοποιητών (systematic
internalisers). Στην περίπτωση αυτή, η 
υποχρέωση των εταιρειών επενδύσεων να 
ανακοινώνουν δημόσια τα δεσμευτικά 
ζεύγη εντολών θα πρέπει να εφαρμόζεται, 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
επιβάλλει η παρούσα οδηγία.
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επιβάλλει η παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 334
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(78) Η εισαγωγή εμπορικής λύσης για 
ενοποιημένο δελτίο παρακολούθησης για 
τις μετοχές πρέπει να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής αγοράς και να διευκολύνει για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά την 
απόκτηση πρόσβασης σε μια ενοποιημένη 
άποψη των διαθέσιμων πληροφοριών 
διαφάνειας για τις συναλλαγές. Η 
προβλεπόμενη λύση βασίζεται στην 
αδειοδότηση, με βάση προκαθορισμένες 
και εποπτευόμενες παραμέτρους, των 
παρόχων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους 
προκειμένου να επιτευχθούν τεχνικά 
εξαιρετικά πολύπλοκες και καινοτόμες 
λύσεις, προς όφελος της αγοράς στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό.

(78) Η εισαγωγή εμπορικής λύσης για 
ενοποιημένο δελτίο παρακολούθησης για 
τις μετοχές πρέπει να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής αγοράς και να διευκολύνει για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά την 
απόκτηση πρόσβασης σε μια ενοποιημένη 
άποψη των δεδομένων της αγοράς. Η 
προβλεπόμενη λύση βασίζεται στην 
αδειοδότηση εγκεκριμένων μηχανισμών 
δημοσίευσης (ΕΜΔ) για να διασφαλιστεί 
η διάθεση δεδομένων για την αγορά με 
συνεπή και ακριβή τρόπο από 
ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ, ΟΜΔ, 
συστηματικούς εσωτερικοποιητές και 
επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται 
εξωχρηματηστηριακά σε τελικούς 
χρήστες και παρόχους εμπορικών 
δεδομένων, οι οποίοι μπορεί έπειτα να 
ανταγωνίζονται στην αγορά μεταξύ τους 
προκειμένου να προσφέρουν τεχνικά 
εξαιρετικά πολύπλοκες και καινοτόμες 
λύσεις, προς όφελος της αγοράς στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη εμπορική λύση για δεδομένα της αγοράς θα προσφέρει ακριβή και οικονομικά 
προσιτά ενοποιημένα δεδομένα μόνο εάν η ΕΑΚΑΑ εκδώσει κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα 
δεδομένων και εάν η ποιότητα και η συνέπεια των δεδομένων διασφαλίζονται ακολούθως από 
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τους ρυθμιζόμενους εγκεκριμένους μηχανισμούς δημοσίευσης (ΕΜΔ) οι οποίοι δημοσιοποιούν 
τα δεδομένα της αγοράς.

Τροπολογία 335
Anne E. Jensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(78) Η εισαγωγή εμπορικής λύσης για
ενοποιημένο δελτίο παρακολούθησης για 
τις μετοχές πρέπει να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής αγοράς και να διευκολύνει για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά την 
απόκτηση πρόσβασης σε μια ενοποιημένη 
άποψη των διαθέσιμων πληροφοριών 
διαφάνειας για τις συναλλαγές. Η
προβλεπόμενη λύση βασίζεται στην 
αδειοδότηση, με βάση προκαθορισμένες 
και εποπτευόμενες παραμέτρους, των 
παρόχων που ανταγωνίζονται μεταξύ 
τους προκειμένου να επιτευχθούν τεχνικά 
εξαιρετικά πολύπλοκες και καινοτόμες 
λύσεις, προς όφελος της αγοράς στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό.

(78) Η εισαγωγή ενός ενοποιημένου 
δελτίου παρακολούθησης για τις μετοχές 
πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία μιας 
πιο ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς 
και να διευκολύνει για τους συμμετέχοντες 
στην αγορά την απόκτηση πρόσβασης σε 
μια ενοποιημένη άποψη των διαθέσιμων 
πληροφοριών διαφάνειας για τις 
συναλλαγές σε λογικές τιμές σε σχέση με 
το κόστος παραγωγής. Υπεύθυνη για τη 
διαχείριση της προβλεπόμενης λύσης θα 
είναι μία και μόνο οντότητα. Εντούτοις, 
αυτή η οντότητα θα είναι μια εμπορική 
επιχείρηση που θα διορίζεται έπειτα από 
δημόσιο διαγωνισμό κάθε τρίτο έτος με 
γνώμονα την αξία της προσφοράς που 
υπέβαλλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 336
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(78) Η εισαγωγή εμπορικής λύσης για 
ενοποιημένο δελτίο παρακολούθησης για 
τις μετοχές πρέπει να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής αγοράς και να διευκολύνει για 

(78) Η εισαγωγή συνολικής λύσης για 
ενοποιημένο δελτίο παρακολούθησης για 
τις μετοχές πρέπει να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής αγοράς και να διευκολύνει για 
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τους συμμετέχοντες στην αγορά την 
απόκτηση πρόσβασης σε μια ενοποιημένη 
άποψη των διαθέσιμων πληροφοριών 
διαφάνειας για τις συναλλαγές. Η 
προβλεπόμενη λύση βασίζεται στην 
αδειοδότηση, με βάση προκαθορισμένες 
και εποπτευόμενες παραμέτρους, των 
παρόχων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους 
προκειμένου να επιτευχθούν τεχνικά 
εξαιρετικά πολύπλοκες και καινοτόμες 
λύσεις, προς όφελος της αγοράς στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό.

τους συμμετέχοντες στην αγορά την 
απόκτηση πρόσβασης σε μια ενοποιημένη 
άποψη των διαθέσιμων πληροφοριών 
διαφάνειας για τις συναλλαγές. Η 
προβλεπόμενη λύση βασίζεται στην 
αδειοδότηση, με βάση προκαθορισμένες 
και εποπτευόμενες παραμέτρους, των 
παρόχων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους 
προκειμένου να επιτευχθούν τεχνικά 
εξαιρετικά πολύπλοκες και καινοτόμες 
λύσεις, προς όφελος της αγοράς στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό. Αν απαιτηθεί από 
όλους τους παρόχους ενοποιημένων 
δελτίων να ενοποιούν όλα τα δεδομένα 
ΕΜΔ, θα διασφαλιστεί ότι ο διαγωνισμός 
θα αφορά τον τομέα των υπηρεσιών προς 
τους πελάτες και όχι το εύρος των 
καλυπτόμενων δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 337
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(78) Η εισαγωγή εμπορικής λύσης για 
ενοποιημένο δελτίο παρακολούθησης για 
τις μετοχές πρέπει να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής αγοράς και να διευκολύνει για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά την 
απόκτηση πρόσβασης σε μια ενοποιημένη 
άποψη των διαθέσιμων πληροφοριών 
διαφάνειας για τις συναλλαγές. Η 
προβλεπόμενη λύση βασίζεται στην 
αδειοδότηση, με βάση προκαθορισμένες 
και εποπτευόμενες παραμέτρους, των 
παρόχων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους 
προκειμένου να επιτευχθούν τεχνικά 
εξαιρετικά πολύπλοκες και καινοτόμες 

(78) Η εισαγωγή εμπορικής λύσης για 
ενοποιημένο δελτίο παρακολούθησης για 
τις μετοχές πρέπει να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής αγοράς και να διευκολύνει για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά την 
απόκτηση πρόσβασης σε μια ενοποιημένη 
άποψη των διαθέσιμων πληροφοριών 
διαφάνειας για τις συναλλαγές. Η 
προβλεπόμενη λύση βασίζεται στην 
αδειοδότηση, με βάση προκαθορισμένες 
και εποπτευόμενες παραμέτρους, των 
παρόχων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους 
προκειμένου να επιτευχθούν τεχνικά 
εξαιρετικά πολύπλοκες και καινοτόμες 
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λύσεις, προς όφελος της αγοράς στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό.

λύσεις, προς όφελος της αγοράς στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό. Σε περίπτωση που 
οι εμπορικές λύσεις δεν κατορθώσουν να 
προσφέρουν ένα αποτελεσματικό 
ενοποιημένο δελτίο παρακολούθησης για 
τις μετοχές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
πρέπει να προτείνει μια δημόσια λύση για 
ένα ενοποιημένο δελτίο παρακολούθησης 
για τις μετοχές ικανό να επιτύχει 
αποτελεσματική διαφάνεια μετά τη 
διαπραγμάτευση.

Or. en

Τροπολογία 338
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 78 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(78α) Δεδομένων των επιπτώσεων του 
συστημικού κινδύνου των σύνθετων 
διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων 
κεφαλαίων (ΔΑΚ) συγκριμένα, και της 
χρήσης τους από ιδιώτες πελάτες, έχει 
μείζονα σημασία να προσφέρεται 
μεγαλύτερη διαφάνεια στους επενδυτές 
αυτών των προϊόντων. Οι διατάξεις για 
το Ενοποιημένο Δελτίο Παρακολούθησης 
θα πρέπει επίσης να ισχύουν για μέσα 
παρόμοια με τις μετοχές, ειδικότερα τα 
ΔΑΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ οι διατάξεις για το ενοποιημένο δελτίο παρακολούθησης φαίνεται να εκτείνονται από τις 
μετοχές έως τα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι παρόμοια με τις μετοχές, αυτό χρειάζεται να 
καταστεί σαφές, ιδιαίτερα δεδομένων των αυξημένων ποσοστών χρήσης ΔΑΚ από ιδιώτες 
επενδυτές τα τελευταία χρόνια.
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Τροπολογία 339
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 83

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83) Στη σύνοδο του G20 στο 
Πίτσμπουργκ στις 25 Σεπτεμβρίου 2009 
συμφωνήθηκε η βελτίωση της ρύθμισης, 
της λειτουργίας και της διαφάνειας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και των 
αγορών εμπορευμάτων προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η υπερβολική 
μεταβλητότητα των τιμών των 
εμπορευμάτων. Οι ανακοινώσεις της 
Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2009 για 
τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη και 
της 2ας Φεβρουαρίου 2011 για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αφορούν τις αγορές βασικών 
εμπορευμάτων και τις πρώτες ύλες ορίζουν 
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ.

(83) Στη σύνοδο του G20 στο 
Πίτσμπουργκ στις 25 Σεπτεμβρίου 2009 
συμφωνήθηκε η βελτίωση της ρύθμισης, 
της λειτουργίας και της διαφάνειας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και των 
αγορών εμπορευμάτων προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η υπερβολική 
μεταβλητότητα των τιμών των 
εμπορευμάτων. Οι ανακοινώσεις της 
Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2009 για 
τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη και 
της 2ας Φεβρουαρίου 2011 για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αφορούν τις αγορές βασικών 
εμπορευμάτων και τις πρώτες ύλες ορίζουν 
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ. Η έκθεση του IOSCO του 
Σεπτεμβρίου του 2011 για τις αρχές για 
τη ρύθμιση και την εποπτεία αγορών 
παραγώγων επί εμπορευμάτων που 
προβλέπονται για να συμβάλλουν στη 
διασφάλιση ότι οι φυσικές αγορές 
παραγώγων επί εμπορευμάτων 
εξυπηρετούν τις πρωταρχικές τους 
λειτουργίες της διαπίστωσης τιμών και 
της χρηματιστηριακής κάλυψης, ενώ 
λειτουργούν ελεύθερες χειραγώγησης και 
καταχρηστικών συστημάτων 
διαπραγμάτευσης, και ο IOSCO 
υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία της 
διαφάνειας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Καθώς οι αγορές εμπορευμάτων είναι σε κάποιο βαθμό διασυνδεδεμένες σε παγκόσμιο επίπεδο, 
αρμόζει να ληφθούν υπόψη το έργο που έχει επιτελέσει και οι συστάσεις που έχει δημοσιεύσει ο 
IOSCO. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις που βοηθούν στο να διασφαλιστεί ότι οι 
φυσικές αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων εξυπηρετούν τις πρωταρχικές τους λειτουργίες 
της διαπίστωσης των τιμών και της χρηματιστηριακής κάλυψης, ενώ λειτουργούν ελεύθερες 
χειραγώγησης και καταχρηστικής διαπραγμάτευσης. Οι αρχές βοηθούν τις αρμόδιες αρχές να 
δημιουργήσουν κατάλληλη κανονιστική και εποπτική προσέγγιση.

Τροπολογία 340
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 83 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83α) Τον Απρίλιο του 2011, η Ομάδα 
δράσης του IOSCO για τις αγορές 
συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης 
εμπορευμάτων υπέβαλλε επίσημη 
καταγγελία στο Συμβούλιο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
δηλώνοντας ότι: «Οι εξουσίες 
παρέμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
επίσημες εξουσίες διαχείρισης θέσης, 
συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας 
σε καθορισμένα εκ των προτέρων όρια 
θέσης, ανάλογα με την περίπτωση, για τη 
λήψη μέτρων για θέσεις οι οποίες 
μπορούν δυνητικά να προκαταβάλλουν 
την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς σε 
οποιοδήποτε στάδιο της σύμβασης· 
εξουσίες επιβολής ορίων μεταβολής των 
τιμών για συγκεκριμένα χρονικά 
διαστήματα (π.χ. ημερήσια)· ή επιβολής
παύσεων των διαπραγματεύσεων ή 
περιόδων εκτόνωσης, εκ των οποίων όλες 
θα πρέπει να σχεδιαστούν με προσοχή και 
να εφαρμοστούν στο πλαίσιο κάθε 
συγκεκριμένης αγοράς συμβολαίων 
μελλοντικής εκπλήρωσης 
εμπορευμάτων.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τόσο ο IOSCO όσο και οι G20 έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο στον τομέα των παραγώγων 
επί εμπορευμάτων, αυτό το έργο δε πρέπει να αναγνωριστεί και να συμπεριληφθεί στην οδηγία 
MiFID, ούτως ώστε να τηρούνται οι συστάσεις των ειδικών στον συγκεκριμένο τομέα και να 
υπάρχει ο μέγιστος δυνατός συντονισμός παγκοσμίως.

Τροπολογία 341
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 83 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83β) Αυτήν την προσέγγιση υιοθέτησαν 
επισήμως οι Υπουργοί Γεωργίας των G20 
στη δήλωσή τους στο Παρίσι στις 23 
Ιουνίου 2011 «Υποστηρίζουμε τους 
Υπουργούς Οικονομικών των G20 και 
τους Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών 
οι οποίοι, στη Διάσκεψη της Ουάσιγκτον 
στις 14-15 Απριλίου 2011, υπογράμμισαν 
την ανάγκη οι συμμετέχοντες σε αγορές 
παραγώγων επί εμπορευμάτων να 
υπόκεινται σε επαρκή ρύθμιση και 
εποπτεία, απευθύνοντας έκκληση για 
ενισχυμένη διαφάνεια στις αγορές για 
συναλλαγές τοις μετρητοίς όσο και στις 
αγορές παραγώγων, όπως είχε συστήσει 
παλαιότερα ο IOSCO, και προσδοκώντας 
την οριστικοποίηση των συστάσεων του 
IOSCO, έως τον Σεπτέμβριο του 2011 για 
τη ρύθμιση και την εποπτεία σε αυτόν τον 
τομέα, ειδικά για να αντιμετωπιστούν 
καταχρήσεις και χειραγώγηση της 
αγοράς, όπως μέσω επίσημων εξουσιών 
διαχείρισης θέσης, συμπεριλαμβανομένης 
της αρμοδιότητας καθορισμού εκ των 
προτέρων ορίων θέσης, ανάλογα με την 
περίπτωση, μεταξύ άλλων παρεμβατικών 
εξουσιών.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τόσο ο IOSCO όσο και οι G20 έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο στον τομέα των παραγώγων 
επί εμπορευμάτων, αυτό το έργο δε πρέπει να αναγνωριστεί και να συμπεριληφθεί στην οδηγία 
MiFID, ούτως ώστε να τηρούνται οι συστάσεις των ειδικών στον συγκεκριμένο τομέα και να 
υπάρχει ο μέγιστος δυνατός συντονισμός παγκοσμίως.

Τροπολογία 342
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 83 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83γ) Τον Σεπτέμβριο του 2011, ο IOSCO 
κατάρτισε τις Αρχές του για τη ρύθμιση 
και την εποπτεία των αγορών 
εμπορευμάτων που καλύπτουν: αρχές 
κατάρτισης σύμβασης· αρχές για την 
εποπτεία αγορών παραγώγων επί 
εμπορευμάτων· αρχές αντιμετώπισης μη 
εύρυθμων αγορών παραγώγων επί 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των εξουσιών διαχείρισης θέσης και της 
εξουσίας καθορισμού ορίων θέσης· αρχές 
για επιβολή και ανταλλαγή πληροφοριών· 
και αρχές για την ενίσχυση της 
διαπίστωσης τιμών σε αγορές 
παραγώγων επί εμπορευμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο ο IOSCO όσο και οι G20 έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο στον τομέα των παραγώγων 
επί εμπορευμάτων, αυτό το έργο δε πρέπει να αναγνωριστεί και να συμπεριληφθεί στην οδηγία 
MiFID, ούτως ώστε να τηρούνται οι συστάσεις των ειδικών στον συγκεκριμένο τομέα και να 
υπάρχει ο μέγιστος δυνατός συντονισμός παγκοσμίως.

Τροπολογία 343
Kay Swinburne
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 83 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83δ) Οι Αρχές του IOSCO υιοθετήθηκαν 
ακολούθως από τη σύνοδο κορυφής των 
G20 στις Κάννες στις 4 Νοεμβρίου 2011, 
με τη δήλωση ότι «[στο] πλαίσιο της 
ατζέντας της ρύθμισης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
ασπαζόμαστε τις συστάσεις του IOSCO 
για τη βελτίωση της ρύθμισης και της 
εποπτείας των αγορών παραγώγων επί 
εμπορευμάτων. Συμφωνούμε ότι θα 
πρέπει να δοθούν στις ρυθμιστικές αρχές 
της αγοράς εξουσίες αποτελεσματικής 
παρέμβασης, ώστε να αποτρέπονται οι 
καταχρήσεις της αγοράς. Συγκεκριμένα, 
οι ρυθμιστικές αρχές της αγοράς θα 
πρέπει να διαθέτουν και να 
χρησιμοποιούν επίσημες εξουσίες 
διαχείρισης θέσης, μεταξύ άλλων 
εξουσιών παρέμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας 
καθορισμού εκ των προτέρων ορίων 
θέσης, ανάλογα με την περίπτωση.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο ο IOSCO όσο και οι G20 έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο στον τομέα των παραγώγων 
επί εμπορευμάτων, αυτό το έργο δε πρέπει να αναγνωριστεί και να συμπεριληφθεί στην οδηγία 
MiFID, ούτως ώστε να τηρούνται οι συστάσεις των ειδικών στον συγκεκριμένο τομέα και να 
υπάρχει ο μέγιστος δυνατός συντονισμός παγκοσμίως.

Τροπολογία 344
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 84
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84) Οι αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί 
στις αρμόδιες αρχές πρέπει να 
συμπληρωθούν με ρητές εξουσίες για την
απαίτηση υποβολής πληροφοριών από 
κάθε πρόσωπο σχετικά με το μέγεθος και 
το σκοπό μιας θέσης σε συμβάσεις 
παραγώγων επί με εμπορευμάτων, και την 
απαίτηση το πρόσωπο να προχωρήσει στη 
μείωση του μεγέθους της θέσης στις 
συμβάσεις παραγώγων.

(84) Οι αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί 
στις αρμόδιες αρχές πρέπει να 
συμπληρωθούν με ρητές εξουσίες για τη
λήψη πληροφοριών σε τακτά χρονικά 
διαστήματα από κάθε πρόσωπο σχετικά με 
το μέγεθος και το σκοπό μιας θέσης σε 
συμβάσεις παραγώγων επί εμπορευμάτων, 
και την απαίτηση το πρόσωπο να 
προχωρήσει στη μείωση του μεγέθους της 
θέσης στις συμβάσεις παραγώγων.

Or. en

Τροπολογία 345
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(85) Πρέπει να εκχωρούνται ρητές 
εξουσίες στις αρμόδιες αρχές για τον 
περιορισμό της ικανότητας ενός 
προσώπου ή μιας κατηγορίας προσώπων
να συνάπτουν σύμβαση παραγώγων σε 
σχέση με ένα εμπόρευμα. Η εφαρμογή 
ενός ορίου πρέπει να είναι δυνατή, τόσο 
στην περίπτωση μεμονωμένων 
συναλλαγών, όσο και θέσεων που 
διαμορφώνονται με την πάροδο του 
χρόνου. Στη δεύτερη περίπτωση 
ειδικότερα, η αρμόδια αρχή πρέπει να 
διασφαλίζει ότι τα εν λόγω όρια θέσεων 
δεν ενέχουν διακριτική μεταχείριση, 
περιγράφονται με σαφήνεια, λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη την ιδιαιτερότητα της 
σχετικής αγοράς και είναι αναγκαία για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

(85) Πρέπει να εκχωρούνται ρητές 
εξουσίες στις αρμόδιες αρχές για τη 
διαχείριση των θέσεων ενός προσώπου ή 
μιας κατηγορίας προσώπων σε συμβάσεις
παραγώγων σε σχέση με ένα εμπόρευμα. Η 
αρμόδια αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι οι 
απαιτούμενες εξουσίες για να εφαρμοστεί 
αυτή η διαχείριση θέσεων δεν ενέχουν 
διακριτική μεταχείριση, περιγράφονται με 
σαφήνεια, λαμβάνουν δεόντως υπόψη την 
ιδιαιτερότητα της σχετικής αγοράς και 
είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς. Τα όρια θέσεων 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο 
όπου απαιτείται και μόνο κατά το μήνα 
παράδοσης, καθώς υπάρχει το 
ενδεχόμενο να προκαλέσουν σημαντικές 
δυσμενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα.

Or. en
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Τροπολογία 346
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(85) Πρέπει να εκχωρούνται ρητές 
εξουσίες στις αρμόδιες αρχές για τον 
περιορισμό της ικανότητας ενός προσώπου 
ή μιας κατηγορίας προσώπων να 
συνάπτουν σύμβαση παραγώγων σε σχέση 
με ένα εμπόρευμα. Η εφαρμογή ενός ορίου 
πρέπει να είναι δυνατή, τόσο στην 
περίπτωση μεμονωμένων συναλλαγών, 
όσο και θέσεων που διαμορφώνονται με 
την πάροδο του χρόνου. Στη δεύτερη 
περίπτωση ειδικότερα, η αρμόδια αρχή 
πρέπει να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω όρια 
θέσεων δεν ενέχουν διακριτική 
μεταχείριση, περιγράφονται με σαφήνεια, 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη την 
ιδιαιτερότητα της σχετικής αγοράς και 
είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς.

(85) Πρέπει να εκχωρούνται ρητές 
εξουσίες στις αρμόδιες αρχές για τον 
περιορισμό της ικανότητας ενός προσώπου 
ή μιας κατηγορίας προσώπων να 
συνάπτουν σύμβαση παραγώγων σε σχέση 
με ένα εμπόρευμα. Η εφαρμογή ενός ορίου 
πρέπει να είναι δυνατή, τόσο στην 
περίπτωση μεμονωμένων συναλλαγών, 
όσο και θέσεων που διαμορφώνονται με 
την πάροδο του χρόνου. Στη δεύτερη 
περίπτωση ειδικότερα, η αρμόδια αρχή 
πρέπει να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω όρια 
θέσεων δεν ενέχουν διακριτική 
μεταχείριση, περιγράφονται με σαφήνεια, 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη την 
ιδιαιτερότητα της σχετικής αγοράς και 
είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς που δικαιολογείται 
από μια κατάσταση που ορίζει η ΕΑΚΑΑ 
μέσω ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εκχωρηθούν αρμοδιότητες στην ΕΑΚΑΑ να περιορίζει τη μεταβλητότητα της 
αγοράς εμπορευμάτων και να αποτρέπει τις αναταράξεις της αγοράς.

Τροπολογία 347
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(85) Πρέπει να εκχωρούνται ρητές 
εξουσίες στις αρμόδιες αρχές για τον 
περιορισμό της ικανότητας ενός προσώπου 
ή μιας κατηγορίας προσώπων να 
συνάπτουν σύμβαση παραγώγων σε σχέση 
με ένα εμπόρευμα. Η εφαρμογή ενός ορίου 
πρέπει να είναι δυνατή, τόσο στην 
περίπτωση μεμονωμένων συναλλαγών, 
όσο και θέσεων που διαμορφώνονται με 
την πάροδο του χρόνου. Στη δεύτερη 
περίπτωση ειδικότερα, η αρμόδια αρχή 
πρέπει να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω όρια 
θέσεων δεν ενέχουν διακριτική 
μεταχείριση, περιγράφονται με σαφήνεια, 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη την 
ιδιαιτερότητα της σχετικής αγοράς και 
είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς.

(85) Πρέπει να εκχωρούνται ρητές 
εξουσίες στις αρμόδιες αρχές για τον 
περιορισμό της ικανότητας ενός προσώπου 
ή μιας κατηγορίας προσώπων να 
συνάπτουν σύμβαση παραγώγων σε σχέση 
με ένα εμπόρευμα. Η εφαρμογή ενός ορίου 
πρέπει να είναι δυνατή, τόσο στην 
περίπτωση μεμονωμένων συναλλαγών, 
όσο και θέσεων που διαμορφώνονται με 
την πάροδο του χρόνου. Στη δεύτερη 
περίπτωση ειδικότερα, η αρμόδια αρχή 
πρέπει να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω όρια 
θέσεων δεν ενέχουν διακριτική 
μεταχείριση, περιγράφονται με σαφήνεια, 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη την 
ιδιαιτερότητα της σχετικής αγοράς και 
είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς, καθώς και για την 
εξάλειψη της υπέρμετρης κερδοσκοπίας.

Or. en

Τροπολογία 348
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(86) Όλοι οι τόποι που παρέχουν 
συναλλαγές σε παράγωγα επί 
εμπορευμάτων πρέπει να έχουν καθορίσει 
κατάλληλα όρια ή κατάλληλες
εναλλακτικές διευθετήσεις που έχουν 
σχεδιαστεί για την υποστήριξη της 
ρευστότητας, την αποφυγή της 
κατάχρησης της αγοράς και τη διασφάλιση 

(86) Πέρα από τις αρμοδιότητες που 
παραχωρούνται σε αρμόδιες αρχές να 
επιβάλουν όρια θέσεων, όλοι οι τόποι που 
παρέχουν συναλλαγές σε παράγωγα επί 
εμπορευμάτων πρέπει να έχουν καθορίσει 
κατάλληλες διευθετήσεις διαχείρισης 
θέσης που έχουν σχεδιαστεί για την 
υποστήριξη της ρευστότητας, την αποφυγή 
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των ορθών όρων τιμολόγησης και 
διακανονισμού. Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να 
διατηρεί και να δημοσιεύει κατάλογο με 
τις περιλήψεις όλων των σχετικών μέτρων 
που είναι σε ισχύ. Η εφαρμογή των εν 
λόγω ορίων ή διευθετήσεων πρέπει να 
γίνεται με συνεπή τρόπο και με 
συνεκτίμηση των συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών της υπόψη αγοράς. 
Πρέπει να διατυπώνονται σαφώς το πεδίο 
εφαρμογής τους και οι ενδεχόμενες 
εξαιρέσεις, καθώς και τα συναφή ποσοτικά 
ανώτατα όρια που ενδέχεται να 
ενεργοποιούν άλλες υποχρεώσεις. Η 
Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, με τις 
οποίες θα αποφεύγονται επίσης και τυχόν 
αποκλίνουσες επιπτώσεις στα όρια ή τις 
διευθετήσεις που ισχύουν σε συγκρίσιμες 
συμβάσεις σε διαφορετικούς τόπους.

της κατάχρησης της αγοράς και τη 
διασφάλιση των ορθών όρων τιμολόγησης 
και διακανονισμού. Οι εν λόγω 
διευθετήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν, 
για παράδειγμα, ταυτοποίηση του 
σχηματισμού μεγάλων συγκεντρώσεων 
θέσης, ειδικά κοντά στο κλείσιμο, όρια 
θέσεων, όρια μεταβολής τιμών, εντολές 
ρευστοποίησης ή μεταβίβασης ανοιχτών 
θέσεων, αναστολή των συναλλαγών, 
τροποποίηση των όρων ή των συνθηκών 
παράδοσης, ακύρωση συναλλαγών και 
απαίτηση προθέσεων παράδοσης. 
Πρέπει, ωστόσο, να αναγνωριστεί ότι 
ένας τόπος διαπραγμάτευσης δεν δύναται 
να δει τις συνολικές θέσεις που 
λαμβάνουν τα μέλη του ή οι 
συμμετέχοντες σε αυτόν σε σχέση με τη 
συνολική αγορά. Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να 
ορίσει τα κύρια γνωρίσματα ενός 
εναρμονισμένου καθεστώτος διαχείρισης 
θέσης μέσω ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων και να διατηρεί και να 
δημοσιεύει κατάλογο με τις περιλήψεις 
όλων των σχετικών μέτρων που είναι σε 
ισχύ. Η εφαρμογή των εν λόγω 
διευθετήσεων πρέπει να γίνεται με συνεπή 
τρόπο και με συνεκτίμηση των 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της 
υπόψη αγοράς. Πρέπει να διατυπώνονται 
σαφώς το πεδίο εφαρμογής τους και οι 
ενδεχόμενες εξαιρέσεις, καθώς και τα 
συναφή ποσοτικά ανώτατα όρια που 
ενδέχεται να ενεργοποιούν άλλες 
υποχρεώσεις. Η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, με τις οποίες θα 
αποφεύγονται επίσης και τυχόν 
αποκλίνουσες επιπτώσεις των 
διευθετήσεων που ισχύουν σε συγκρίσιμες 
συμβάσεις σε διαφορετικούς τόπους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην οδηγία MiFID II προτείνονται εξουσίες για τις αρμόδιες 
αρχές να επιβάλλουν όρια θέσεων καθώς και ορισμένα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται 
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από τους τόπους διαπραγμάτευσης. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και όχι 
να αλληλεπικαλύπτονται. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι τόποι διαπραγμάτευσης 
μπορούν, και όντως το πράττουν, να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν εύρυθμες αγορές. Αυτό 
θα πρέπει να αναγνωρισθεί και τα όρια θέσεων θα πρέπει να αποτελούν παραδείγματα των 
μέτρων που οι τόποι διαπραγμάτευσης θα εφαρμόσουν, αλλά δεν θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά.

Τροπολογία 349
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(86) Όλοι οι τόποι που παρέχουν 
συναλλαγές σε παράγωγα επί 
εμπορευμάτων πρέπει να έχουν καθορίσει 
κατάλληλα όρια ή κατάλληλες
εναλλακτικές διευθετήσεις που έχουν 
σχεδιαστεί για την υποστήριξη της 
ρευστότητας, την αποφυγή της 
κατάχρησης της αγοράς και τη διασφάλιση 
των ορθών όρων τιμολόγησης και 
διακανονισμού. Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να 
διατηρεί και να δημοσιεύει κατάλογο με 
τις περιλήψεις όλων των σχετικών μέτρων 
που είναι σε ισχύ. Η εφαρμογή των εν 
λόγω ορίων ή διευθετήσεων πρέπει να 
γίνεται με συνεπή τρόπο και με 
συνεκτίμηση των συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών της υπόψη αγοράς. 
Πρέπει να διατυπώνονται σαφώς το πεδίο 
εφαρμογής τους και οι ενδεχόμενες 
εξαιρέσεις, καθώς και τα συναφή ποσοτικά 
ανώτατα όρια που ενδέχεται να 
ενεργοποιούν άλλες υποχρεώσεις. Η 
Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, με 
τις οποίες θα αποφεύγονται επίσης και 
τυχόν αποκλίνουσες επιπτώσεις στα όρια ή
τις διευθετήσεις που ισχύουν σε 
συγκρίσιμες συμβάσεις σε διαφορετικούς 
τόπους.

(86) Όλοι οι τόποι που παρέχουν 
συναλλαγές σε παράγωγα επί 
εμπορευμάτων πρέπει να έχουν καθορίσει 
κατάλληλα όρια και κατάλληλες
πρόσθετες διευθετήσεις που έχουν 
σχεδιαστεί για την υποστήριξη της 
ρευστότητας, την αποφυγή της 
κατάχρησης της αγοράς και τη διασφάλιση
της εύρυθμης λειτουργίας της 
διαπίστωσης των τιμών και των όρων
διακανονισμού καθώς και για την 
αποτροπή της υπερβολικής 
κερδοσκοπίας. Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να 
διατηρεί και να δημοσιεύει κατάλογο με 
τις περιλήψεις όλων των σχετικών μέτρων 
που είναι σε ισχύ. Η εφαρμογή των εν 
λόγω ορίων και διευθετήσεων πρέπει να 
γίνεται με συνεπή τρόπο και με 
συνεκτίμηση των συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών της υπόψη αγοράς. 
Πρέπει να διατυπώνονται σαφώς το πεδίο 
εφαρμογής τους και οι ενδεχόμενες 
εξαιρέσεις, καθώς και τα συναφή ποσοτικά
και ποιοτικά ανώτατα όρια που ενδέχεται 
να ενεργοποιούν άλλες υποχρεώσεις. Η 
Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
εκδίδει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα με τα 
οποία θα αποφεύγονται επίσης και τυχόν 
αποκλίνουσες επιπτώσεις στα όρια και τις 
διευθετήσεις που ισχύουν σε συγκρίσιμες 
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συμβάσεις σε διαφορετικούς τόπους.

Or. en

Τροπολογία 350
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(87) Οι τόποι όπου τα περισσότερα ρευστά 
παράγωγα επί εμπορευμάτων αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης, πρέπει να 
δημοσιεύουν λεπτομερή συγκεντρωτικά 
στοιχεία σε εβδομαδιαία βάση για τις 
θέσεις που κατέχουν διάφοροι τύποι 
συμμετεχόντων στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των πελατών 
εκείνων που δεν διεξάγουν 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό. 
Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής,
θα πρέπει να της παρέχεται μια αναλυτική 
και λεπτομερής περιγραφή τόσο του τύπου, 
όσο και της ταυτότητας των 
συμμετεχόντων στην αγορά.

(87) Οι τόποι όπου τα περισσότερα ρευστά 
παράγωγα επί εμπορευμάτων αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης, πρέπει να 
δημοσιεύουν λεπτομερή συγκεντρωτικά 
στοιχεία σε εβδομαδιαία βάση για τις 
θέσεις που κατέχουν διάφοροι τύποι 
συμμετεχόντων στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των πελατών 
εκείνων που δεν διεξάγουν 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό. Μια 
αναλυτική και λεπτομερής περιγραφή τόσο 
του τύπου, όσο και της ταυτότητας των 
συμμετεχόντων στην αγορά θα πρέπει να 
κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή σε 
τακτά χρονικά διαστήματα.

Or. en

Τροπολογία 351
Robert Goebbels, Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Λαμβάνοντας υπόψη την 
ανακοίνωση των υπουργών οικονομικών 
του G20 και των διοικητών των 
κεντρικών τραπεζών της 15ης Απριλίου 

διαγράφεται
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2011 σχετικά με τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της κατάλληλης ρύθμισης και 
εποπτείας στους συμμετέχοντες στις 
αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων, οι 
εξαιρέσεις από την οδηγία 2004/39/ΕΚ 
για διάφορους συμμετέχοντες που 
δραστηριοποιούνται στις αγορές 
παραγώγων επί εμπορευμάτων πρέπει να 
τροποποιηθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες 
επιχειρήσεων, οι οποίες δεν ανήκουν σε 
χρηματοπιστωτικό όμιλο, 
συμπεριλαμβανομένης της αντιστάθμισης 
των κινδύνων που σχετίζονται με την 
παραγωγή και άλλων κινδύνων καθώς 
και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 
σε παράγωγα επί εμπορευμάτων ή 
ασυνήθιστα παράγωγα σε δευτερεύουσα 
βάση προς τους πελάτες της κύριας 
επιχείρησης, εξακολουθούν να 
εξαιρούνται, αλλά ότι οι επιχειρήσεις που 
εξειδικεύονται στη διαπραγμάτευση 
εμπορευμάτων και παραγώγων επί 
εμπορευμάτων εντάσσονται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη δεν τηρεί τις μικρές εξαιρέσεις στο άρθρο 2 και δημιουργεί ασάφειες.

Τροπολογία 352
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση 
των υπουργών οικονομικών του G20 και 
των διοικητών των κεντρικών τραπεζών 
της 15ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη 
διασφάλιση της εφαρμογής της 
κατάλληλης ρύθμισης και εποπτείας στους 

(88) Λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση 
των υπουργών οικονομικών του G20 και 
των διοικητών των κεντρικών τραπεζών 
της 15ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη 
διασφάλιση της εφαρμογής της 
κατάλληλης ρύθμισης και εποπτείας στους 
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συμμετέχοντες στις αγορές παραγώγων επί 
εμπορευμάτων, οι εξαιρέσεις από την 
οδηγία 2004/39/ΕΚ για διάφορους 
συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται 
στις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων 
πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες 
επιχειρήσεων, οι οποίες δεν ανήκουν σε 
χρηματοπιστωτικό όμιλο, 
συμπεριλαμβανομένης της αντιστάθμισης 
των κινδύνων που σχετίζονται με την 
παραγωγή και άλλων κινδύνων καθώς και 
της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε 
παράγωγα επί εμπορευμάτων ή 
ασυνήθιστα παράγωγα σε δευτερεύουσα 
βάση προς τους πελάτες της κύριας 
επιχείρησης, εξακολουθούν να 
εξαιρούνται, αλλά ότι οι επιχειρήσεις που 
εξειδικεύονται στη διαπραγμάτευση 
εμπορευμάτων και παραγώγων επί 
εμπορευμάτων εντάσσονται στην παρούσα 
οδηγία.

συμμετέχοντες στις αγορές παραγώγων επί 
εμπορευμάτων, οι εξαιρέσεις από την 
οδηγία 2004/39/ΕΚ για διάφορους 
συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται 
στις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων 
πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες 
επιχειρήσεων, οι οποίες δεν ανήκουν σε 
χρηματοπιστωτικό όμιλο, 
συμπεριλαμβανομένης της αντιστάθμισης 
των κινδύνων που σχετίζονται με την 
παραγωγή και άλλων κινδύνων καθώς και 
της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε 
παράγωγα επί εμπορευμάτων ή 
ασυνήθιστα παράγωγα σε δευτερεύουσα 
βάση προς τους πελάτες της κύριας 
επιχείρησης, εξακολουθούν να 
εξαιρούνται. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ως κύρια 
δραστηριότητα την παραγωγή ή 
προμήθεια πρώτων υλών και οι οποίες ως 
παρεπόμενη δραστηριότητα 
εμπορεύονται για δικό τους λογαριασμό 
παράγωγα πρώτων υλών, υπόκεινται σε 
ειδικό έλεγχο και υποχρέωση υποβολής 
εκθέσεων, σύμφωνα με ειδικούς κανόνες, 
όπως για παράδειγμα σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 
για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια 
στη χονδρική αγορά ενέργειας, ειδικά σε 
σχέση με τις πράξεις με άμεση ή 
προθεσμιακή παράδοση, ενώ παράλληλα 
υπόκεινται σε υποχρέωση υποβολής 
εκθέσεων και σε έλεγχο, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ.. …/…[EMIR] 
σχετικά με τις τυποποιημένες 
εξωχρηματιστηριακές πράξεις επί 
παράγωγων μέσων. Οι επιχειρήσεις που 
εξειδικεύονται στη διαπραγμάτευση 
εμπορευμάτων και παραγώγων επί 
εμπορευμάτων πρέπει ωστόσο να
εντάσσονται στην παρούσα οδηγία.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Unternehmen, die bereits unter die EMIR-Verordnung und sektorspezifische Regulierungen 
(wie z.B. die Verordnung 2011/1227/EG, REMIT) fallen, sollten vom Anwendungsbereich der 
MiFID ausgenommen werden, soweit ihre Aktivitäten eine Nebentätigkeit zu ihrer 3 
Haupttätigkeit darstellen. Die REMIT-Verordnung sieht eine effektive und angemessene 
Marktüberwachung sowie Transaktionsmeldepflichten vor, die sich ausdrücklich auf 
Transaktionen beziehen, die nicht in den Anwendungsbereich der MiFID fallen. Zudem wird 
die EMIR-Verordnung u.a. einen Rahmen für die Meldung von Transaktionen, zentrales 
Clearing sowie weitere Anforderungen an das Risikomanagement enthalten.

Τροπολογία 353
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση 
των υπουργών οικονομικών του G20 και 
των διοικητών των κεντρικών τραπεζών 
της 15ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη 
διασφάλιση της εφαρμογής της 
κατάλληλης ρύθμισης και εποπτείας στους 
συμμετέχοντες στις αγορές παραγώγων επί 
εμπορευμάτων, οι εξαιρέσεις από την 
οδηγία 2004/39/ΕΚ για διάφορους 
συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται 
στις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων 
πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες 
επιχειρήσεων, οι οποίες δεν ανήκουν σε 
χρηματοπιστωτικό όμιλο, 
συμπεριλαμβανομένης της αντιστάθμισης 
των κινδύνων που σχετίζονται με την 
παραγωγή και άλλων κινδύνων καθώς και 
της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε 
παράγωγα επί εμπορευμάτων ή 
ασυνήθιστα παράγωγα σε δευτερεύουσα 
βάση προς τους πελάτες της κύριας 
επιχείρησης, εξακολουθούν να 
εξαιρούνται, αλλά ότι οι επιχειρήσεις που 
εξειδικεύονται στη διαπραγμάτευση 
εμπορευμάτων και παραγώγων επί 

(88) Λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση 
των υπουργών οικονομικών του G20 και 
των διοικητών των κεντρικών τραπεζών 
της 15ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη 
διασφάλιση της εφαρμογής της 
κατάλληλης ρύθμισης και εποπτείας στους 
συμμετέχοντες στις αγορές παραγώγων επί 
εμπορευμάτων, οι εξαιρέσεις από την 
οδηγία 2004/39/ΕΚ για διάφορους 
συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται 
στις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων 
πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες 
επιχειρήσεων, οι οποίες δεν ανήκουν σε 
χρηματοπιστωτικό όμιλο, 
συμπεριλαμβανομένης της αντιστάθμισης 
των κινδύνων που σχετίζονται με την 
παραγωγή και άλλων κινδύνων καθώς και 
της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε 
παράγωγα επί εμπορευμάτων ή 
ασυνήθιστα παράγωγα σε δευτερεύουσα 
βάση προς τους πελάτες της κύριας 
επιχείρησης, εξακολουθούν να 
εξαιρούνται, εάν το μέγεθος ή οι 
επιπτώσεις αυτής της δραστηριότητας 
δεν είναι σημαντικά για τη συγκεκριμένη 
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εμπορευμάτων εντάσσονται στην παρούσα 
οδηγία.

αγορά, αλλά ότι οι επιχειρήσεις που 
εξειδικεύονται στη διαπραγμάτευση 
εμπορευμάτων και παραγώγων επί 
εμπορευμάτων εντάσσονται στην παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 354
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 88 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88α) Σύμφωνα με την ανακοίνωση των 
G20 και για να προαχθεί η παγκόσμια 
εναρμόνιση και να αποφευχθεί η 
κανονιστική διαμεσολάβηση, ο ορισμός 
του παράγωγου χρηματοπιστωτικού 
μέσου θα πρέπει να εξαιρεί με μεγαλύτερη 
σαφήνεια οποιαδήποτε σύμβαση 
πώλησης ενός εμπορεύματος για 
μελλοντική παράδοση ή προθεσμιακή 
αποστολή, εφόσον η συναλλαγή δεν έχει 
τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται ένας ρητός αποκλεισμός των προϊόντων που παραδίδονται φυσικά στο μέλλον για να 
διευκρινιστεί οριστικά ότι αυτά τα προϊόντα δεν θα θεωρηθούν «άλλα παράγωγα 
χρηματοπιστωτικά μέσα» ανεξάρτητα από τον τόπο εκτέλεσης. Αυτή η πρόταση θα 
ευθυγράμμιζε τη νομοθεσία της ΕΕ με τον ορισμό των «Swaps» στο Νόμο Dodd-Frank Act στις 
ΗΠΑ, όπου οι συμβάσεις με υποκείμενη παράδοση εμπορευμάτων στο μέλλον δεν θεωρούνται 
«swaps».

Τροπολογία 355
Kay Swinburne
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 89

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(89) Ενδείκνυται η διευκόλυνση της 
πρόσβασης στο κεφάλαιο για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και η διευκόλυνση της 
περαιτέρω ανάπτυξης των εξειδικευμένων 
αγορών που έχουν ως στόχο την κάλυψη 
των αναγκών των μικρομεσαίων εκδοτών. 
Οι εν λόγω αγορές που λειτουργούν 
συνήθως βάσει της παρούσας οδηγίας ως 
ΠΜΔ είναι κοινά γνωστές ως αγορές 
ΜΜΕ, αγορές ανάπτυξης ή παράλληλες 
αγορές. Η δημιουργία εντός της 
κατηγορίας ΠΜΔ μιας νέας υποκατηγορίας 
αγοράς ανάπτυξης ΜΜΕ και η καταγραφή 
των αγορών αυτών πρέπει να αυξήσει τη 
διαφάνεια και τα χαρακτηριστικά τους και 
να συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινών 
πανευρωπαϊκών ρυθμιστικών προτύπων 
για τις αγορές αυτές.

(89) Ενδείκνυται η διευκόλυνση της 
πρόσβασης στο κεφάλαιο για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και η διευκόλυνση της 
περαιτέρω ανάπτυξης των εξειδικευμένων 
αγορών που έχουν ως στόχο την κάλυψη 
των αναγκών των μικρομεσαίων εκδοτών. 
Οι εν λόγω αγορές που λειτουργούν 
συνήθως βάσει της παρούσας οδηγίας ως 
ΠΜΔ είναι κοινά γνωστές ως αγορές 
ΜΜΕ, αγορές ανάπτυξης ή παράλληλες 
αγορές. Η δημιουργία εντός της 
κατηγορίας ΠΜΔ μιας νέας υποκατηγορίας
αγοράς ανάπτυξης ΜΜΕ και η καταγραφή 
των αγορών αυτών πρέπει να αυξήσει τη 
διαφάνεια και τα χαρακτηριστικά τους και 
να συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινών 
πανευρωπαϊκών ρυθμιστικών προτύπων 
για τις αγορές αυτές. Προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί στον τρόπο που θα προβλεφθεί 
μελλοντική νομοθεσία για περαιτέρω 
καλλιέργεια και προώθηση της χρήσης 
αυτής της αγοράς ως μιας νέας 
κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων που 
θα προσελκύσει τους επενδυτές. Κάθε 
άλλος κανονισμός για την αγορά της ΕΕ 
θα πρέπει να ενημερώνεται για να 
εξασφαλιστεί μείωση του διοικητικού 
φόρτου και για να διασφαλιστούν 
περισσότερα κίνητρα για εισαγωγή ΜΜΕ 
στις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 356
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 94
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(94) Λόγω των σημαντικών επιπτώσεων 
και του μεριδίου της αγοράς που κατέχουν 
διάφοροι ΠΜΔ, συνιστάται η διασφάλιση 
επαρκών συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ 
της αρμόδιας αρχής του ΠΜΔ και της 
αρμόδιας αρχής της περιοχής δικαιοδοσίας 
στην οποία ο ΠΜΔ παρέχει τις υπηρεσίες 
του. Προκειμένου να προβλεφθούν 
παρόμοιες εξελίξεις, η πρόβλεψη αυτή 
πρέπει να επεκταθεί στους ΟΜΔ.

(94) Λόγω των σημαντικών επιπτώσεων 
και του μεριδίου της αγοράς που κατέχουν 
διάφοροι ΠΜΔ, συνιστάται η διασφάλιση 
επαρκών συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ 
της αρμόδιας αρχής του ΠΜΔ και της 
αρμόδιας αρχής της περιοχής δικαιοδοσίας 
στην οποία ο ΠΜΔ παρέχει τις υπηρεσίες 
του.

Or. en

Τροπολογία 357
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 99

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(99) Προκειμένου να εντοπίζονται πιθανές 
παραβιάσεις, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
διαθέτουν τις αναγκαίες εξουσίες 
διερεύνησης και να μπορούν να συστήσουν 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να 
ενθαρρύνουν την καταγγελία πιθανών ή 
πραγματικών παραβιάσεων. Οι μηχανισμοί 
αυτοί δεν πρέπει να θίγουν την ύπαρξη 
επαρκών διασφαλίσεων για τους 
κατηγορούμενους. Πρέπει να θεσπιστούν 
κατάλληλες διαδικασίες προκειμένου να 
διασφαλίζεται το δικαίωμα του προσώπου 
για το οποίο έχει υποβληθεί καταγγελία για 
υπεράσπιση και ακρόαση πριν την έκδοση 
τελικής απόφασης που τον αφορά, καθώς 
και το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον 
δικαστηρίου κατά της απόφασης που τον 
αφορά.

(99) Προκειμένου να εντοπίζονται πιθανές 
παραβιάσεις, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
διαθέτουν τις αναγκαίες εξουσίες 
διερεύνησης και να μπορούν να συστήσουν 
αποτελεσματικούς και αξιόπιστους
μηχανισμούς για να ενθαρρύνουν την 
καταγγελία πιθανών ή πραγματικών 
παραβιάσεων. Οι εργαζόμενοι που θα 
καταγγέλλουν παραβιάσεις εντός των 
ιδρυμάτων τους πρέπει να 
προστατεύονται καλά και να διατηρούν 
πλήρως την ανωνυμία τους. Οι 
μηχανισμοί αυτοί δεν πρέπει να θίγουν την 
ύπαρξη επαρκών διασφαλίσεων για τους 
κατηγορούμενους. Πρέπει να θεσπιστούν 
κατάλληλες διαδικασίες προκειμένου να 
διασφαλίζεται το δικαίωμα του προσώπου 
για το οποίο έχει υποβληθεί καταγγελία για 
υπεράσπιση και ακρόαση πριν την έκδοση 
τελικής απόφασης που τον αφορά, καθώς 
και το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον 
δικαστηρίου κατά της απόφασης που τον 
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αφορά.

Or. en

Τροπολογία 358
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 101

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(101) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων του 
δικαίου των κρατών μελών σχετικά με 
ποινικές κυρώσεις.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Αιτιολόγηση

Πιο συγκεκριμένα

Τροπολογία 359
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 108

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(108) Τα τεχνικά πρότυπα στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διασφαλίζουν συνεπή εναρμόνιση και 
επαρκή προστασία των καταθετών, των 
επενδυτών και των καταναλωτών σε όλη 
την Ένωση. Ως όργανο με πολύ 
εξειδικευμένη εμπειρογνωσία, η ανάθεση 
στην ΕΑΚΑΑ της σύνταξης σχεδίων 
κανονιστικών και εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων που δεν θα περιλαμβάνουν 
πολιτικές επιλογές, προς υποβολή στην 
Επιτροπή, θα ήταν μια αποτελεσματική και 

(108) Τα τεχνικά πρότυπα στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διασφαλίζουν συνεπή εναρμόνιση και 
επαρκή προστασία των καταθετών, των 
επενδυτών και των καταναλωτών σε όλη 
την Ένωση. Ως όργανο με πολύ 
εξειδικευμένη εμπειρογνωσία, η ανάθεση 
στην ΕΑΚΑΑ της σύνταξης σχεδίων 
κανονιστικών και εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων που δεν θα περιλαμβάνουν 
πολιτικές επιλογές, προς υποβολή στην 
Επιτροπή, θα ήταν μια αποτελεσματική και 
ορθή επιλογή. Για να διασφαλιστεί 
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ορθή επιλογή. συνεπής προστασία του επενδυτή και του 
καταναλωτή σε όλους τους τομείς των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η 
ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να εκτελεί τα 
καθήκοντά της, στο μέτρο του δυνατού, 
σε στενή συνεργασία με τις δύο άλλες 
ΕΕΑ μέσα στο πλαίσιο της Κοινής 
Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί συνεπής προστασία του επενδυτή και του καταναλωτή σε όλους τους τομείς 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να 
συνεργαστεί στενά με τις δύο άλλες ΕΕΑ μέσα στο πλαίσιο της Κοινής Επιτροπής. (Πρόταση 
ΕΚΤ)

Τροπολογία 360
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 108

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(108) Τα τεχνικά πρότυπα στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διασφαλίζουν συνεπή εναρμόνιση και 
επαρκή προστασία των καταθετών, των 
επενδυτών και των καταναλωτών σε όλη 
την Ένωση. Ως όργανο με πολύ 
εξειδικευμένη εμπειρογνωσία, η ανάθεση 
στην ΕΑΚΑΑ της σύνταξης σχεδίων 
κανονιστικών και εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων που δεν θα περιλαμβάνουν 
πολιτικές επιλογές, προς υποβολή στην 
Επιτροπή, θα ήταν μια αποτελεσματική και 
ορθή επιλογή.

(108) Τα τεχνικά πρότυπα στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διασφαλίζουν συνεπή εναρμόνιση και 
επαρκή προστασία των καταθετών, των 
επενδυτών και των καταναλωτών σε όλη 
την Ένωση. Ως όργανο με πολύ 
εξειδικευμένη εμπειρογνωσία, η ανάθεση 
στην ΕΑΚΑΑ της σύνταξης σχεδίων 
κανονιστικών και εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων που δεν θα περιλαμβάνουν 
πολιτικές επιλογές, προς υποβολή στην 
Επιτροπή, θα ήταν μια αποτελεσματική και 
ορθή επιλογή. Για να διασφαλιστεί 
συνεπής προστασία του επενδυτή και του 
καταναλωτή σε όλους τους τομείς των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η 
ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να εκτελεί τα 
καθήκοντά της, στο μέτρο του δυνατού, 
σε στενή συνεργασία με τις δύο άλλες 
ΕΕΑ μέσα στο πλαίσιο της Κοινής 
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Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί συνεπής προστασία του επενδυτή και του καταναλωτή σε όλους τους τομείς 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να 
συνεργαστεί στενά με τις δύο άλλες ΕΕΑ μέσα στο πλαίσιο της Κοινής Επιτροπής.

Τροπολογία 361
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 109

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(109) Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει τα 
σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
που καταρτίζει η ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το 
άρθρο 7 σχετικά με τις διαδικασίες 
έγκρισης και απόρριψης των αιτήσεων 
άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων 
επενδύσεων, τα άρθρα 9 και 48 σχετικά με 
τις απαιτήσεις για τα διοικητικά όργανα, το 
άρθρο 12 σχετικά με την απόκτηση ειδικής 
συμμετοχής, το άρθρο 27 σχετικά με την 
υποχρέωση εκτέλεσης εντολών με τους 
ευνοϊκότερους δυνατούς όρους για τους 
πελάτες, τα άρθρα 34 και 54 σχετικά με τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, το άρθρο 36 σχετικά με την 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων επενδύσεων, το άρθρο 37 
σχετικά με την ίδρυση υποκαταστήματος, 
το άρθρο 44 σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών από εταιρείες τρίτων χωρών, το 
άρθρο 63 σχετικά με τις διαδικασίες 
έγκρισης και απόρριψης αιτήσεων 
αδειοδότησης παρόχων υπηρεσιών 
αναφοράς δεδομένων, τα άρθρα 66 και 67 
σχετικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις για 
εγκεκριμένους μηχανισμούς δημοσίευσης

(109) Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει τα 
σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
που καταρτίζει η ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το 
άρθρο 7 σχετικά με τις διαδικασίες 
έγκρισης και απόρριψης των αιτήσεων 
άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων 
επενδύσεων, τα άρθρα 9 και 48 σχετικά με 
τις απαιτήσεις για τα διοικητικά όργανα, το 
άρθρο 12 σχετικά με την απόκτηση ειδικής 
συμμετοχής, το άρθρο 27 σχετικά με την 
υποχρέωση εκτέλεσης εντολών με τους 
ευνοϊκότερους δυνατούς όρους για τους 
πελάτες, τα άρθρα 34 και 54 σχετικά με τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, το άρθρο 36 σχετικά με την 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων επενδύσεων, το άρθρο 37 
σχετικά με την ίδρυση υποκαταστήματος, 
το άρθρο 44 σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών από εταιρείες τρίτων χωρών, το 
άρθρο 59 σχετικά με την εφαρμογή της 
διαχείρισης θέσης σε αγορές παραγώγων 
επί εμπορευμάτων, το άρθρο 63 σχετικά 
με τις διαδικασίες έγκρισης και απόρριψης 
αιτήσεων αδειοδότησης παρόχων 
υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, τα άρθρα 
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(ΕΜΔ) και παρόχους ενοποιημένων 
δελτίων (ΠΕΔ) και το άρθρο 84 σχετικά με 
την συνεργασία αρμοδίων αρχών. Η 
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τα εν λόγω 
σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
μέσω κατ' εξουσιοδότηση δυνάμει του 
άρθρου 29 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τα 
άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010.

66 και 67 σχετικά με τις οργανωτικές 
απαιτήσεις για εγκεκριμένους μηχανισμούς 
δημοσίευσης (ΕΜΔ) και παρόχους 
ενοποιημένων δελτίων (ΠΕΔ) και το άρθρο 
84 σχετικά με την συνεργασία αρμοδίων 
αρχών. Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
δυνάμει του άρθρου 29 της ΣΛΕΕ και 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Or. en

Τροπολογία 362
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(110) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα με εκτελεστικές πράξεις 
του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010. Στην ΕΑΚΑΑ πρέπει να 
ανατεθεί η σύνταξη σχεδίων εκτελεστικών 
τεχνικών προτύπων προς υποβολή στην 
Επιτροπή όσον αφορά το άρθρο 7 σχετικά 
με τις διαδικασίες έγκρισης και απόρριψης 
των αιτήσεων άδειας λειτουργίας 
επιχειρήσεων επενδύσεων, το άρθρο 12 
σχετικά με την απόκτηση ειδικής 
συμμετοχής, το άρθρο 18 σχετικά με τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης και 
οριστικοποίησης των συναλλαγών σε 
ΠΜΔ και ΟΜΔ, τα άρθρα 32, 33 και 53 
σχετικά με την αναστολή και απόσυρση 
χρηματοπιστωτικών μέσων από τη 
διαπραγμάτευση, το άρθρο 36 σχετικά με 
την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων επενδύσεων, το άρθρο 37 
σχετικά με την ίδρυση υποκαταστήματος, 
το άρθρο 44 σχετικά με την παροχή 

(110) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα με εκτελεστικές πράξεις 
του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010. Στην ΕΑΚΑΑ πρέπει να 
ανατεθεί η σύνταξη σχεδίων εκτελεστικών 
τεχνικών προτύπων προς υποβολή στην 
Επιτροπή όσον αφορά το άρθρο 7 σχετικά 
με τις διαδικασίες έγκρισης και απόρριψης 
των αιτήσεων άδειας λειτουργίας 
επιχειρήσεων επενδύσεων, το άρθρο 12 
σχετικά με την απόκτηση ειδικής 
συμμετοχής, το άρθρο 18 σχετικά με τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης και 
οριστικοποίησης των συναλλαγών σε 
ΠΜΔ, τα άρθρα 32, 33 και 53 σχετικά με 
την αναστολή και απόσυρση 
χρηματοπιστωτικών μέσων από τη 
διαπραγμάτευση, το άρθρο 36 σχετικά με 
την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων επενδύσεων, το άρθρο 37 
σχετικά με την ίδρυση υποκαταστήματος, 
το άρθρο 44 σχετικά με την παροχή 



PE489.463v01-00 146/149 AM\901763EL.doc

EL

υπηρεσιών από εταιρείες τρίτων χωρών, το 
άρθρο 60 σχετικά με την αναφορά της 
θέσης που κατέχουν ορισμένες κατηγορίες 
διαπραγματευτών, το άρθρο 78 σχετικά με 
την υποβολή πληροφοριών στην ΕΑΚΑΑ, 
το άρθρο 83 σχετικά με την υποχρέωση 
συνεργασίας, το άρθρο 84 σχετικά με την 
συνεργασία αρμοδίων αρχών, το άρθρο 85 
σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών 
και το άρθρο 88 σχετικά με τις 
διαβουλεύσεις πριν την αδειοδότηση.

υπηρεσιών από εταιρείες τρίτων χωρών, το 
άρθρο 60 σχετικά με την αναφορά της 
θέσης που κατέχουν ορισμένες κατηγορίες 
διαπραγματευτών, το άρθρο 78 σχετικά με 
την υποβολή πληροφοριών στην ΕΑΚΑΑ, 
το άρθρο 83 σχετικά με την υποχρέωση 
συνεργασίας, το άρθρο 84 σχετικά με την 
συνεργασία αρμοδίων αρχών, το άρθρο 85 
σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών 
και το άρθρο 88 σχετικά με τις 
διαβουλεύσεις πριν την αδειοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 363
Anne E. Jensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 111

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(111) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο αξιολογώντας τη λειτουργία 
των οργανωμένων μηχανισμών 
διαπραγμάτευσης, τη λειτουργία του 
καθεστώτος για τις αγορές ανάπτυξης των 
ΜΜΕ, τις επιπτώσεις των απαιτήσεων 
σχετικά με τις αυτοματοποιημένες και 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές, την 
εμπειρία με το μηχανισμό απαγόρευσης 
ορισμένων προϊόντων ή πρακτικών και τις 
επιπτώσεις των μέτρων σχετικά με τις 
αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων.

(111) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο αξιολογώντας τη λειτουργία 
των οργανωμένων μηχανισμών 
διαπραγμάτευσης, τη λειτουργία του 
καθεστώτος για τις αγορές ανάπτυξης των 
ΜΜΕ, τις επιπτώσεις των απαιτήσεων 
σχετικά με τις αυτοματοποιημένες και 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές, την 
εμπειρία με το μηχανισμό απαγόρευσης 
ορισμένων προϊόντων ή πρακτικών, τις 
επιπτώσεις από την εισαγωγή ενός 
ενοποιημένου δελτίου παρακολούθησης 
για μετοχές συμπεριλαμβανομένης της 
εξέλιξης των τιμών σε δεδομένα για την 
αγορά εν γένει και τις επιπτώσεις των 
μέτρων σχετικά με τις αγορές παραγώγων 
επί εμπορευμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 364
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 113

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(113) Η θέσπιση ενοποιημένου δελτίου για 
εξωχρηματιστηριακά μέσα θεωρείται ότι 
θα αντιμετωπίσει περισσότερες δυσκολίες 
εφαρμογής σε σχέση με το ενοποιημένο 
δελτίο των μετοχών και οι δυνητικοί 
πάροχοι πρέπει να έχουν την δυνατότητα 
να αποκτήσουν εμπειρία με τα υπόψη μέσα 
πριν να το δημιουργήσουν. Προκειμένου 
να διευκολυνθεί η σωστή θέσπιση του 
ενοποιημένου δελτίου για 
εξωχρηματιστηριακά χρηματοπιστωτικά 
μέσα, ενδείκνυται κατά συνέπεια να 
προβλεφθεί παράταση της προθεσμίας 
εφαρμογής των εθνικών μέτρων 
ενσωμάτωσης της σχετικής διάταξης.

(113) Η θέσπιση ενοποιημένου δελτίου για 
εξωχρηματιστηριακά μέσα θεωρείται ότι 
θα αντιμετωπίσει περισσότερες δυσκολίες 
εφαρμογής σε σχέση με το ενοποιημένο 
δελτίο των μετοχών και οι δυνητικοί 
πάροχοι πρέπει να έχουν την δυνατότητα 
να αποκτήσουν εμπειρία με τα υπόψη μέσα 
πριν να το δημιουργήσουν. Προκειμένου 
να διευκολυνθεί η σωστή θέσπιση του 
ενοποιημένου δελτίου για 
εξωχρηματιστηριακά χρηματοπιστωτικά 
μέσα, ενδείκνυται κατά συνέπεια να 
προβλεφθεί παράταση της προθεσμίας 
εφαρμογής των εθνικών μέτρων 
ενσωμάτωσης της σχετικής διάταξης. Σε 
περίπτωση που οι εμπορικές λύσεις δεν 
κατορθώσουν να προσφέρουν ένα 
αποτελεσματικό ενοποιημένο δελτίο 
παρακολούθησης για 
εξωχρηματιστηριακά μέσα, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μια 
δημόσια λύση για ένα ενοποιημένο δελτίο 
παρακολούθησης για 
εξωχρηματιστηριακά μέσα ικανό να 
επιτύχει αποτελεσματική διαφάνεια μετά 
τη διαπραγμάτευση.

Or. en

Τροπολογία 365
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 113 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(113α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλλει στο μελλοντικό κανονισμό 
για το νόμο περί κινητών αξιών 
συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις 
όσον αφορά τον ορισμό της φύλαξης και 
της διαχείρισης χρηματοπιστωτικών 
μέσων που απαριθμείται στο Παράρτημα 
I Ενότητα Β περίπτωση (1), τον τύπο 
οντοτήτων εντός και εκτός ΕΕ που 
μπορούν να λάβουν άδεια για να 
εκτελέσουν αυτήν την υπηρεσία και τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών 
των οντοτήτων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ακεραιότητα των κινητών 
αξιών, η απόλυτη διαφάνεια και η 
διαφύλαξη των δικαιωμάτων του τελικού 
επενδυτή.

Or. en

Τροπολογία 366
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 113 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(113α) Για μακροπρόθεσμη σταθερότητα, 
εποπτικό έλεγχο και κατανόηση των 
συνολικών χρηματοπιστωτικών ροών, 
είναι επιθυμητό να μεγιστοποιηθούν η 
χαρτογράφηση των συναλλαγών σε 
πραγματικό χρόνο ή σε σχεδόν 
πραγματικό χρόνο και οι 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες 
ανάλυσης. Έχοντας αυτό κατά νου, θα 
πρέπει να προαχθεί η τυποποίηση 
αναγνωριστικών και ορισμένων 
τμημάτων αποστολής δεδομένων, με 
δίκαιες, εύλογες και απαλλαγμένες από 
διακρίσεις διαδικασίες αδειοδότησης που 
ισχύουν για τυχόν δικαιώματα 
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πνευματικής ιδιοκτησίας.

Or. en

Τροπολογία 367
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 113 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(113β) Η Επιτροπή, μαζί με την ΕΑΚΑΑ, 
την ΕΑΤ και την ΕΣΣΚ θα πρέπει να 
προάγει τη μελέτη των αναγνωριστικών 
που υποδηλώνουν τη φύση, τον τύπο 
περιεχομένου των περιουσιακών 
στοιχείων και το βαθμό πολυπλοκότητας 
δομημένων και πολύπλοκων προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατόν τα αναγνωριστικά να δείχνουν, για παράδειγμα, το κατά πόσο ένα 
προϊόν περιέχει παράγωγα ή ρέπος.


