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Τροπολογία 641
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[…] Το άρθρο διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατηγορία ΟΜΔ διαγράφεται όπως πρέπει να συμβαίνει για όλα τα συστήματα συναλλαγής τα 
οποία διαχειρίζονται διαχειριστές αγοράς ή επιχειρήσεις επενδύσεων κατά τη διάρκεια 
πολυμερούς συναλλαγής που υπόκειται σε ορθούς κανόνες της αγοράς (δηλαδή διαφάνεια, 
εκτέλεση χωρίς διακριτική ευχέρεια, πρόσβαση χωρίς διακριτική ευχέρεια, και πλήρη εποπτεία 
της αγοράς).

Τροπολογία 642
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[…] Το άρθρο διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 643
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΟΜΔ 
να ορίζουν διευθετήσεις που να 
αποτρέπουν την εκτέλεση εντολών 
πελατών σε έναν ΟΜΔ βάσει του ίδιου 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από έναν ΟΜΔ 
να ορίζει διευθετήσεις που να αποτρέπουν 
την εκτέλεση εντολών πελατών σε έναν 
ΟΜΔ βάσει του ίδιου κεφαλαίου της 
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κεφαλαίου της επιχείρησης επενδύσεων ή 
του διαχειριστή της αγοράς που 
εκμεταλλεύεται τον ΟΜΔ. Η επιχείρηση 
επενδύσεων δεν ενεργεί ως συστηματικός 
εσωτερικοποιητής σε έναν ΟΜΔ που 
διαχειρίζεται η ίδια. Ένας ΟΜΔ δεν 
συνδέεται με άλλον ΟΜΔ κατά τρόπο που 
να επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
εντολών σε διαφορετικούς ΟΜΔ.

επιχείρησης επενδύσεων ή του διαχειριστή 
της αγοράς που εκμεταλλεύεται τον ΟΜΔ 
χωρίς τη συναίνεση του πελάτη. Ο 
διαχειριστής του ΟΜΔ δημοσιεύει σε 
τακτική βάση δεδομένα σύμφωνα με το 
άρθρο 27 παράγραφος 2 τα οποία 
αναλύονται σε εντολές που εκτελούνται 
βάσει ίδιων κεφαλαίων του διαχειριστή 
και σε εντολές ανάμεσα σε συμφέροντα 
τρίτων για αγορά και πώληση. Η 
επιχείρηση επενδύσεων δεν ενεργεί ως 
συστηματικός εσωτερικοποιητής σε έναν 
ΟΜΔ που διαχειρίζεται η ίδια. Ένας ΟΜΔ 
δεν συνδέεται με άλλον ΟΜΔ κατά τρόπο 
που να επιτρέπει την αλληλεπίδραση 
μεταξύ εντολών σε διαφορετικούς ΟΜΔ
εκτός εάν ο διαχειριστής του ΟΜΔ μπορεί 
να επιδείξει συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR] και 
να καταδείξει ότι μια επιχειρησιακή 
διευθέτηση τέτοιου είδους εκπληρώνει τις 
απαιτήσεις του άρθρου 27.

Or. en

Τροπολογία 644
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΟΜΔ 
να ορίζουν διευθετήσεις που να 
αποτρέπουν την εκτέλεση εντολών 
πελατών σε έναν ΟΜΔ βάσει του ίδιου 
κεφαλαίου της επιχείρησης επενδύσεων ή 
του διαχειριστή της αγοράς που 
εκμεταλλεύεται τον ΟΜΔ. Η επιχείρηση 
επενδύσεων δεν ενεργεί ως συστηματικός 
εσωτερικοποιητής σε έναν ΟΜΔ που 
διαχειρίζεται η ίδια. Ένας ΟΜΔ δεν 
συνδέεται με άλλον ΟΜΔ κατά τρόπο που 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΟΜΔ
μετοχών, αποθετηρίων εγγράφων, 
διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων 
κεφαλαίων, πιστοποιητικών τίτλων και 
άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών 
μέσων να ορίζουν διευθετήσεις που να 
αποτρέπουν την εκτέλεση εντολών 
πελατών σε έναν ΟΜΔ βάσει του ίδιου 
κεφαλαίου της επιχείρησης επενδύσεων ή 
του διαχειριστή της αγοράς που 
εκμεταλλεύεται τον ΟΜΔ, εκτός από την 
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να επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
εντολών σε διαφορετικούς ΟΜΔ.

περίπτωση που αυτό γίνεται με 
αντιστοιχισμένη κύρια βάση ή με τη 
συναίνεση του πελάτη. Ο διαχειριστής 
του ΟΜΔ δημοσιεύει σε τακτική βάση 
δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 27 
παράγραφος 2 τα οποία αναλύονται σε 
εντολές που εκτελούνται βάσει ίδιων 
κεφαλαίων του διαχειριστή και σε εντολές 
ανάμεσα σε συμφέροντα τρίτων για αγορά 
και πώληση. Ένας ΟΜΔ δεν συνδέεται με 
άλλον ΟΜΔ κατά τρόπο που να επιτρέπει 
την αλληλεπίδραση μεταξύ εντολών σε 
διαφορετικούς ΟΜΔ εκτός εάν ο 
διαχειριστής του ΟΜΔ μπορεί να 
επιδείξει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR] και 
να καταδείξει ότι μια επιχειρησιακή 
διευθέτηση τέτοιου είδους εκπληρώνει τις 
απαιτήσεις του άρθρου 27.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού ανάμεσα στις ρυθμισμένες αγορές 
(ΡΑ), τους ΠΜΔ και τους ΟΜΔ όσον αφορά συγκρούσεις συμφερόντων, μέσω της δυνατότητας 
του πελάτη να συμμετέχει προαιρετικά. Πρέπει να επιτρέπεται στον διαχειριστή ενός ΟΜΔ να 
εκτελεί εντολές βάσει ίδιων κεφαλαίων σε «αντιστοιχισμένη κύρια βάση». Η απαγόρευση των 
διαπραγματεύσεων για ίδιο λογαριασμό μπορεί να περιορίσει τη ρευστότητα μιας αγοράς, 
γεγονός που χρησιμοποιείται από τους τελικούς επενδυτές για οικεία διαχείριση κινδύνου. Το 
κείμενο απαιτεί επίσης από τους ΟΜΔ να δημοσιοποιούν στους πελάτες δεδομένα, τα οποία θα 
δείχνουν την ποιότητα εκτέλεσης.

Τροπολογία 645
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΟΜΔ 
να ορίζουν διευθετήσεις που να 
αποτρέπουν την εκτέλεση εντολών 
πελατών σε έναν ΟΜΔ βάσει του ίδιου 
κεφαλαίου της επιχείρησης επενδύσεων ή 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΟΜΔ 
να μην λειτουργούν ως συστηματικός 
εσωτερικοποιητής σε έναν ΟΜΔ που έχει 
αναλάβει τη διαχείριση ο ίδιος.  Ένας 
ΟΜΔ δεν συνδέεται με άλλον ΟΜΔ κατά 
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του διαχειριστή της αγοράς που 
εκμεταλλεύεται τον ΟΜΔ. Η επιχείρηση 
επενδύσεων δεν ενεργεί ως συστηματικός 
εσωτερικοποιητής σε έναν ΟΜΔ που 
διαχειρίζεται η ίδια. Ένας ΟΜΔ δεν 
συνδέεται με άλλον ΟΜΔ κατά τρόπο που 
να επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
εντολών σε διαφορετικούς ΟΜΔ.

τρόπο που να επιτρέπει την αλληλεπίδραση 
μεταξύ εντολών σε διαφορετικούς ΟΜΔ.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς ενός ΟΜΔ 
επιτρέπουν στους πελάτες να επιλέγουν 
εάν οι εντολές τους θα εκτελεστούν βάσει 
του ίδιου κεφαλαίου της επιχείρησης 
επενδύσεων ή του διαχειριστή αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να λειτουργήσει ένας ΟΜΔ είναι αναγκαίο μια επιχείρηση επενδύσεων να 
χρησιμοποιήσει τα ίδια κεφάλαιά της, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις αγοραστές δεν επιθυμούν 
να γίνουν αντισυμβαλλόμενοι μεταξύ τους, προσθέτοντας μη αποδεκτό κίνδυνο στη διαδικασία. 
Για αυτόν τον λόγο ο διαχειριστής του ΟΜΔ πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια 
προκειμένου να διευκολύνει τις συναλλαγές πελατών και να αντισταθμίσει σωστά τον κίνδυνο 
που προκύπτει από την εκτέλεση εντολής έναντι πελάτη. Ωστόσο, ο πελάτης πρέπει να μπορεί να 
επιλέξει εάν επιθυμεί οι εντολές του να αλληλεπιδράσουν με ίδια κεφάλαια ή όχι.

Τροπολογία 646
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΟΜΔ 
να ορίζουν διευθετήσεις που να 
αποτρέπουν την εκτέλεση εντολών 
πελατών σε έναν ΟΜΔ βάσει του ίδιου 
κεφαλαίου της επιχείρησης επενδύσεων ή 
του διαχειριστή της αγοράς που 
εκμεταλλεύεται τον ΟΜΔ. Η επιχείρηση 
επενδύσεων δεν ενεργεί ως συστηματικός 
εσωτερικοποιητής σε έναν ΟΜΔ που 
διαχειρίζεται η ίδια. Ένας ΟΜΔ δεν 
συνδέεται με άλλον ΟΜΔ κατά τρόπο που 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΟΜΔ 
να ορίζουν διευθετήσεις που να 
αποτρέπουν την εκτέλεση εντολών 
πελατών σε έναν ΟΜΔ βάσει του ίδιου 
κεφαλαίου της επιχείρησης επενδύσεων ή 
του διαχειριστή της αγοράς που 
εκμεταλλεύεται τον ΟΜΔ, εκτός από την 
περίπτωση που ο σχετικός πελάτης έχει 
επιλέξει εγγράφως να συμμετέχει σε 
διευθετήσεις οι οποίες επιτρέπουν την 
εκτέλεση των εντολών του πελάτη στον 
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να επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
εντολών σε διαφορετικούς ΟΜΔ.

συγκεκριμένο ΟΜΔ βάσει ίδιων 
κεφαλαίων της επιχείρησης επενδύσεων ή 
του διαχειριστή της αγοράς που 
εκμεταλλεύεται τον εν λόγω ΟΜΔ για 
σκοπούς διευκόλυνσης του πελάτη. 

Or. en

Τροπολογία 647
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΟΜΔ 
να ορίζουν διευθετήσεις που να 
αποτρέπουν την εκτέλεση εντολών 
πελατών σε έναν ΟΜΔ βάσει του ίδιου 
κεφαλαίου της επιχείρησης επενδύσεων ή 
του διαχειριστή της αγοράς που 
εκμεταλλεύεται τον ΟΜΔ. Η επιχείρηση 
επενδύσεων δεν ενεργεί ως συστηματικός 
εσωτερικοποιητής σε έναν ΟΜΔ που 
διαχειρίζεται η ίδια. Ένας ΟΜΔ δεν 
συνδέεται με άλλον ΟΜΔ κατά τρόπο που 
να επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
εντολών σε διαφορετικούς ΟΜΔ.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΟΜΔ 
να ορίζουν διευθετήσεις που να 
αποτρέπουν την εκτέλεση εντολών 
πελατών σε έναν ΟΜΔ βάσει του ίδιου 
κεφαλαίου της επιχείρησης επενδύσεων ή 
του διαχειριστή της αγοράς που 
εκμεταλλεύεται τον ΟΜΔ, εκτός από την 
περίπτωση που το ίδιο κεφάλαιο 
χρησιμοποιείται για να δοθεί η 
δυνατότητα στην επιχείρηση επενδύσεων 
να εκπληρώσει εντολές από πελάτες, να 
ανταποκριθεί σε αίτημα κάποιου πελάτη 
για συναλλαγή ή να επιτύχει με άλλον 
τρόπο βέλτιστη εκτέλεση εξ ονόματος του 
πελάτη της· ή να πραγματοποιήσει 
αντιστάθμιση κινδύνων προκειμένου να 
περιοριστεί ο κίνδυνος που σχετίζεται με 
τις συναλλαγές πελατών ή να αντανακλά 
συμφέροντα και θέσεις οι οποίες 
προκύπτουν από κινδύνους που έχει 
εναποθηκεύσει πίσω από συναλλαγές 
πελατών. Η χρήση του ίδιου κεφαλαίου σε 
έναν ΟΜΔ υπόκειται σε αυστηρούς 
κανόνες εκτελέσεως των εντολών 
προκειμένου να αποφευχθούν 
συγκρούσεις συμφερόντων και η
επιχείρηση επενδύσεων γνωστοποιεί 
στους πελάτες της τον τρόπο με τον οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο 
κεφάλαιό της στον ΟΜΔ. Η επιχείρηση 
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επενδύσεων που διαχειρίζεται έναν ΟΜΔ 
δεν ενεργεί ως συστηματικός 
εσωτερικοποιητής σε έναν ΟΜΔ που 
διαχειρίζεται η ίδια. Ένας ΟΜΔ δεν 
συνδέεται με άλλον ΟΜΔ κατά τρόπο που 
να επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
εντολών σε διαφορετικούς ΟΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 648
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΟΜΔ 
να ορίζουν διευθετήσεις που να 
αποτρέπουν την εκτέλεση εντολών 
πελατών σε έναν ΟΜΔ βάσει του ίδιου 
κεφαλαίου της επιχείρησης επενδύσεων ή 
του διαχειριστή της αγοράς που 
εκμεταλλεύεται τον ΟΜΔ. Η επιχείρηση 
επενδύσεων δεν ενεργεί ως συστηματικός 
εσωτερικοποιητής σε έναν ΟΜΔ που 
διαχειρίζεται η ίδια. Ένας ΟΜΔ δεν 
συνδέεται με άλλον ΟΜΔ κατά τρόπο που 
να επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
εντολών σε διαφορετικούς ΟΜΔ.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΟΜΔ 
να ορίζουν διευθετήσεις που να 
αποτρέπουν την εκτέλεση εντολών 
πελατών σε έναν ΟΜΔ βάσει του ίδιου 
κεφαλαίου της επιχείρησης επενδύσεων ή 
του διαχειριστή της αγοράς που 
εκμεταλλεύεται τον ΟΜΔ ή από 
οποιαδήποτε οντότητα του ίδιου ομίλου 
εταιρειών ή/και νομική οντότητα όπως η 
επιχείρηση επενδύσεων ή/και ο 
διαχειριστής αγοράς. Η επιχείρηση 
επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς ή 
οποιαδήποτε οντότητα του ίδιου ομίλου 
εταιρειών ομάδας ή/και νομική οντότητα 
όπως η επιχείρηση επενδύσεων ή/και ο 
διαχειριστής της αγοράς δεν ενεργεί ως 
συστηματικός εσωτερικοποιητής σε έναν 
ΟΜΔ που διαχειρίζεται η ίδια και ένας 
ΟΜΔ δεν συνδέεται με έναν συστηματικό 
εσωτερικοποιητή κατά τρόπο ο οποίος 
επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
εντολών σε έναν ΟΜΔ και εντολών ή 
προσφορών σε έναν συστηματικό 
εσωτερικοποιητή. Ένας ΟΜΔ δεν 
συνδέεται με άλλον ΟΜΔ κατά τρόπο που 
να επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
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εντολών σε διαφορετικούς ΟΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 649
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΟΜΔ 
να ορίζουν διευθετήσεις που να 
αποτρέπουν την εκτέλεση εντολών 
πελατών σε έναν ΟΜΔ βάσει του ίδιου 
κεφαλαίου της επιχείρησης επενδύσεων ή 
του διαχειριστή της αγοράς που 
εκμεταλλεύεται τον ΟΜΔ. Η επιχείρηση 
επενδύσεων δεν ενεργεί ως συστηματικός 
εσωτερικοποιητής σε έναν ΟΜΔ που 
διαχειρίζεται η ίδια. Ένας ΟΜΔ δεν 
συνδέεται με άλλον ΟΜΔ κατά τρόπο που 
να επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
εντολών σε διαφορετικούς ΟΜΔ.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΟΜΔ 
να ορίζουν διευθετήσεις που να 
αποτρέπουν την εκτέλεση εντολών 
πελατών σε έναν ΟΜΔ βάσει του ίδιου 
κεφαλαίου της επιχείρησης επενδύσεων ή 
του διαχειριστή της αγοράς που 
εκμεταλλεύεται τον ΟΜΔ, εκτός εάν 
λάβουν την προηγούμενη συναίνεση των 
πελατών τους πριν προχωρήσουν στην 
εκτέλεση των εντολών τους και σύμφωνα 
με την υποχρέωση που ορίζεται στο 
άρθρο 27 παράγραφος 1. Η επιχείρηση 
επενδύσεων δεν ενεργεί ως συστηματικός 
εσωτερικοποιητής σε έναν ΟΜΔ που 
διαχειρίζεται η ίδια. Ένας ΟΜΔ δεν 
συνδέεται με άλλον ΟΜΔ κατά τρόπο που 
να επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
εντολών σε διαφορετικούς ΟΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 650
Anne E. Jensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΟΜΔ 
να ορίζουν διευθετήσεις που να 
αποτρέπουν την εκτέλεση εντολών 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΟΜΔ 
οι οποίοι παρέχουν οργανωμένη εκτέλεση 
και τακτοποίηση συναλλαγών σε μετοχές 
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πελατών σε έναν ΟΜΔ βάσει του ίδιου 
κεφαλαίου της επιχείρησης επενδύσεων ή 
του διαχειριστή της αγοράς που 
εκμεταλλεύεται τον ΟΜΔ. Η επιχείρηση 
επενδύσεων δεν ενεργεί ως συστηματικός 
εσωτερικοποιητής σε έναν ΟΜΔ που
διαχειρίζεται η ίδια. Ένας ΟΜΔ δεν 
συνδέεται με άλλον ΟΜΔ κατά τρόπο που 
να επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
εντολών σε διαφορετικούς ΟΜΔ.

να ορίζουν διευθετήσεις που να 
αποτρέπουν την εκτέλεση εντολών 
πελατών σε έναν ΟΜΔ βάσει του ίδιου 
κεφαλαίου της επιχείρησης επενδύσεων ή 
του διαχειριστή της αγοράς που 
εκμεταλλεύεται τον ΟΜΔ. Η επιχείρηση 
επενδύσεων δεν ενεργεί ως συστηματικός 
εσωτερικοποιητής σε έναν ΟΜΔ που 
διαχειρίζεται η ίδια. Ένας ΟΜΔ δεν 
συνδέεται με άλλον ΟΜΔ κατά τρόπο που 
να επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
εντολών σε διαφορετικούς ΟΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 651
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι 
διαχειριστές αγοράς που εκμεταλλεύονται 
έναν ΟΜΔ έχουν διακριτική ευχέρεια ως 
προς τον τρόπο με τον οποίο θα 
εκτελείται η συναλλαγή και τον τρόπο με 
τον οποίο θα αλληλεπιδρούν οι πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 652
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι 
διαχειριστές αγοράς που εκμεταλλεύονται 
έναν ΟΜΔ έχουν διακριτική ευχέρεια ως 
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προς τον τρόπο με τον οποίο θα 
εκτελείται η συναλλαγή και τον τρόπο με 
τον οποίο θα αλληλεπιδρούν οι πελάτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει τη φύση της διακριτικής ευχέρειας που επαφίεται στους ΟΜΔ.

Τροπολογία 653
Anne E. Jensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
περιορισμός πρόσβασης που επιβάλλεται 
από επιχειρήσεις επενδύσεων και 
διαχειριστές αγοράς που εκμεταλλεύονται 
ΟΜΔ, οι οποίες επιχειρήσεις και 
διαχειριστές παρέχουν οργανωμένη 
εκτέλεση και τακτοποίηση συναλλαγών 
σε μετοχές, περιορίζει μόνο την 
πρόσβαση στον ΟΜΔ για τους πελάτες 
των επιχειρήσεων επενδύσεων και των 
διαχειριστών αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 654
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που εκμεταλλεύονται 
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ΟΜΔ για ομολογίες, δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα, 
δικαιώματα εκπομπών και παράγωγα, να 
θεσπίσουν διευθετήσεις για τον σαφή 
προσδιορισμό και τη διαχείριση πιθανών 
αρνητικών συνεπειών που μπορεί να έχει, 
για τη λειτουργία του ΟΜΔ ή των 
συμμετεχόντων σε αυτόν, οποιαδήποτε 
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των 
συμφερόντων του ΟΜΔ, των ιδιοκτητών 
του ή του διαχειριστή του και της ορθής 
λειτουργίας του ΟΜΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται επαρκές επίπεδο προστασίας των επενδυτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να ανταλλάσσουν μεταξύ τους βέλτιστες πρακτικές.

Τροπολογία 655
Anne E. Jensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 1α, οι 
πελάτες δεν περιλαμβάνουν οντότητες 
που αναφέρονται στο παράρτημα II 
τμήμα Ι παράγραφος 1, στοιχεία (α) και 
(β).

Or. en

Τροπολογία 656
Anne E. Jensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Για τους ΟΜΔ που παρέχουν 
οργανωμένη εκτέλεση και τακτοποίηση 
των συναλλαγών σε μετοχές που κατέχουν 
σημαντικό μερίδιο της αγοράς, τα κράτη 
μέλη απαιτούν να συμμορφώνονται οι 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 3, οι οποίοι διέπουν την 
πρόσβαση σε ΟΜΔ, με τους όρους του 
άρθρου 55 παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 657
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αίτημα χορήγησης άδειας 
λειτουργίας ως ΟΜΔ περιλαμβάνει 
λεπτομερή περιγραφή των λόγων για τους 
οποίους το σύστημα δεν αντιστοιχεί και 
δεν μπορεί να λειτουργήσει ως 
ρυθμιζόμενη αγορά, ως ΠΜΔ ή ως 
συστηματικός εσωτερικοποιητής.

2. Το αίτημα χορήγησης άδειας 
λειτουργίας ως ΟΜΔ περιλαμβάνει 
λεπτομερή περιγραφή των λόγων για τους 
οποίους το σύστημα δεν αντιστοιχεί και 
δεν μπορεί να λειτουργήσει ως 
ρυθμιζόμενη αγορά, ως ΠΜΔ ή ως 
συστηματικός εσωτερικοποιητής. Η
εξήγηση αυτή διαβιβάζεται στην ΕΑΚΑΑ. 
Σε διάστημα ενός μηνός η ΕΑΚΑΑ 
εκδίδει γνωμοδότηση σχετικά με το εάν 
θεωρεί πως η εξήγηση καταδεικνύει ότι 
το σύστημα δεν ανταποκρίνεται και δεν 
μπορεί να λειτουργήσει ως ρυθμιζόμενη 
αγορά, ΠΜΔ ή συστηματικός 
εσωτερικοποιητής.

Or. en

Τροπολογία 658
Pascal Canfin
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Αφού λάβει τη γνωμοδότηση της 
ΕΑΚΑΑ, το κράτος μέλος καταγωγής του 
ΟΜΔ χορηγεί άδεια λειτουργίας σε ΟΜΔ 
μόνο όταν η εξήγηση που παρέχεται 
καταδεικνύει ότι το σύστημα δεν 
ανταποκρίνεται και δεν μπορεί να 
λειτουργήσει ως ρυθμιζόμενη αγορά, 
ΠΜΔ ή συστηματικός εσωτερικοποιητής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΟΜΔ δεν αντικαθιστά τις υφιστάμενες κατηγορίες MIFID.

Τροπολογία 659
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Σε περίπτωση που κάποια αρμόδια 
αρχή διαφωνήσει με την αξιολόγηση του 
κράτους μέλους καταγωγής του ΟΜΔ ότι 
το σύστημα δεν ανταποκρίνεται και δεν 
μπορεί να λειτουργήσει ως ρυθμιζόμενη 
αγορά, ΠΜΔ ή συστηματικός 
εσωτερικοποιητής, η εν λόγω αρμόδια 
αρχή μπορεί να παραπέμψει και πάλι το 
θέμα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ, η οποία 
μπορεί να αποφασίσει στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί 
δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατό να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά εφόσον 
δεν υπάρχει μηχανισμός που να αποτρέπει τις διαφορετικές εθνικές ερμηνείες.

Τροπολογία 660
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Όταν ένα χρηματοπιστωτικό μέσο 
είναι διαθέσιμο σε μια ρυθμιζόμενη 
αγορά ή ΠΜΔ, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι ΟΜΔ διαθέτουν 
άδεια λειτουργίας μόνο για την εκτέλεση 
εντολών μεγάλου μεγέθους από 
επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους του 
συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού 
μέσου.

Or. en

Τροπολογία 661
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, όταν οι 
ΟΜΔ προβλέπουν ή επιτρέπουν την 
πραγματοποίηση αλγοριθμικών 
συναλλαγών μέσω των συστημάτων τους,
διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα, 
διαδικασίες και διευθετήσεις σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 51.

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν έναν ΟΜΔ 
που θα διαθέτει αποτελεσματικά 
συστήματα, διαδικασίες και διευθετήσεις 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 51 ή 
άλλες διαδικασίες και διευθετήσεις 
σχετικές με το μοντέλο συναλλαγών του 
ΟΜΔ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για τους ΠΜΔ και για τους ΟΜΔ πρέπει να είναι ίδιες όσον αφορά την 
προσαρμοστικότητα του συστήματος, τα μέτρα διακοπής συναλλαγών και τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 19 παράγραφος 4.

Τροπολογία 662
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, όταν οι 
ΟΜΔ προβλέπουν ή επιτρέπουν την 
πραγματοποίηση αλγοριθμικών 
συναλλαγών μέσω των συστημάτων τους,
διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα, 
διαδικασίες και διευθετήσεις σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 51.

4. Τα κράτη μέλη απαιτούν οι ΟΜΔ να 
συμμορφώνονται με τους όρους του 
άρθρου 51 και 51α και να διαθέτουν 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις για να το πράξουν αυτό.

Or. en

Τροπολογία 663
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη απαιτούν οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
έναν ΟΜΔ να λάβουν τα κατάλληλα 
μέτρα προκειμένου να εντοπιστούν και να 
αντιμετωπιστούν συγκρούσεις 
συμφερόντων, οι οποίες προκύπτουν από 
την εποπτεία και τη λειτουργία του ΟΜΔ 
τους.

Or. en



AM\901765EL.doc 17/191 PE489.465v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ζητηθεί από τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται έναν ΟΜΔ να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν συγκρούσεις συμφερόντων 
προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση των συναλλαγών. Με αυτόν τον τρόπο θα 
διασφαλιστεί ότι οι πελάτες προστατεύονται επαρκώς και στην περίπτωση χρήσης ίδιων 
κεφαλαίων για σκοπούς διευκόλυνσης του πελάτη, πράγμα στο οποίο αποσκοπούσε επίσης η 
πλήρης απαγόρευση των ίδιων κεφαλαίων.

Τροπολογία 664
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Στην περίπτωση που ένας ΟΜΔ 
εκτελεί αντίστοιχο όγκο συναλλαγών με 
τους ανταγωνιστικούς ΠΜΔ ή τις 
ρυθμιζόμενες αγορές στα ίδια 
χρηματοπιστωτικά μέσα ή σημαντικό 
όγκο συναλλαγών ο οποίος εκτελείται στο 
εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο, τα 
κράτη μέλη απαιτούν τη συμμόρφωση 
του ΟΜΔ με όλες τις απαιτήσεις ενός 
ΠΜΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στους τόπους διαπραγμάτευσης. Ίδια 
χαρακτηριστικά, ίδιοι κανόνες.

Τροπολογία 665
Anne E. Jensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδιο 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να 
καθορίσει πότε ένας ΟΜΔ θεωρείται πως 
έχει σημαντικό μερίδιο της αγοράς όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 1γ.

Or. en

Τροπολογία 666
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η ΕΑΚΑΑ πραγματοποιεί 
αξιολογήσεις από ομοτίμους για να 
καθορίσει τις βέλτιστες πρακτικές όσον 
αφορά τη συνεχή εποπτεία στα κράτη 
μέλη και προτείνει στην Επιτροπή έως 
την[…]* το αργότερο μέτρα, τα οποία θα 
μπορούσαν να διασφαλίσουν ισχυρότερη 
εποπτεία μεταξύ των κρατών μελών.
__________________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: δύο έτη 
μετά από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται επαρκές επίπεδο προστασίας των επενδυτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να ανταλλάσσουν μεταξύ τους βέλτιστες πρακτικές.

Τροπολογία 667
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να λαμβάνουν 
κατάλληλα  μέτρα για τον εντοπισμό των 
συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ αυτών 
των ιδίων, περιλαμβανομένων των 
διευθυντών και υπαλλήλων τους, των 
συνδεδεμένων τους αντιπροσώπων και 
κάθε προσώπου που συνδέεται μαζί τους 
άμεσα ή έμμεσα με σχέση ελέγχου, και των 
πελατών τους, ή μεταξύ δύο πελατών τους, 
κατά την παροχή οποιασδήποτε 
επενδυτικής και παρεπόμενης υπηρεσίας ή 
συνδυασμού αυτών των υπηρεσιών.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό όλων 
των συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ 
αυτών των ιδίων, περιλαμβανομένων των 
διευθυντών και υπαλλήλων τους, των 
συνδεδεμένων τους αντιπροσώπων και 
κάθε προσώπου που συνδέεται μαζί τους 
άμεσα ή έμμεσα με σχέση ελέγχου, και των 
πελατών τους, μεταξύ δύο πελατών τους, 
κατά την παροχή οποιασδήποτε 
επενδυτικής και παρεπόμενης υπηρεσίας ή 
των συγκρούσεων συμφερόντων που 
προκαλούνται από αντιπαροχές ή 
συγκρούσεις που προκύπτουν στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες 
πωλούν δικά τους προϊόντα ή συνδυασμό
αυτών των υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 668
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να λαμβάνουν 
κατάλληλα  μέτρα για τον εντοπισμό των 
συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ αυτών 
των ιδίων, περιλαμβανομένων των 
διευθυντών και υπαλλήλων τους, των 
συνδεδεμένων τους αντιπροσώπων και 
κάθε προσώπου που συνδέεται μαζί τους 
άμεσα ή έμμεσα με σχέση ελέγχου, και των 
πελατών τους, ή μεταξύ δύο πελατών τους, 
κατά την παροχή οποιασδήποτε 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για τον εντοπισμό των 
συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ αυτών 
των ιδίων, περιλαμβανομένων των 
διευθυντών και υπαλλήλων τους, των 
συνδεδεμένων τους αντιπροσώπων και 
κάθε προσώπου που συνδέεται μαζί τους 
άμεσα ή έμμεσα με σχέση ελέγχου, και των 
πελατών τους, ή μεταξύ δύο πελατών τους, 
κατά την παροχή οποιασδήποτε 
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επενδυτικής και παρεπόμενης υπηρεσίας ή 
συνδυασμού αυτών των υπηρεσιών.

επενδυτικής και παρεπόμενης υπηρεσίας ή 
συνδυασμού αυτών των υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 669
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν οι οργανωτικές ή διοικητικές 
ρυθμίσεις που εφαρμόζει κατά το άρθρο 16 
παράγραφος 3 η επιχείρηση επενδύσεων 
για τη διαχείριση των συγκρούσεων 
συμφερόντων δεν επαρκούν για να 
εξασφαλιστεί με εύλογη βεβαιότητα η 
πρόληψη των κίνδυνων να επηρεαστούν 
αρνητικά τα συμφέροντα των πελατών, η 
επιχείρηση επενδύσεων γνωστοποιεί 
σαφώς τη γενική φύση και/ή τις πηγές των 
συγκρούσεων συμφερόντων στον πελάτη 
προτού αναλάβει να ασκήσει 
δραστηριότητες για λογαριασμό του.

2. Εάν οι οργανωτικές ή διοικητικές 
ρυθμίσεις που εφαρμόζει κατά το άρθρο 16 
παράγραφος 3 η επιχείρηση επενδύσεων 
για τη διαχείριση και την αποφυγή των 
συγκρούσεων συμφερόντων δεν επαρκούν 
για να εξασφαλιστεί με εύλογη βεβαιότητα 
η πρόληψη των κίνδυνων να επηρεαστούν 
αρνητικά τα συμφέροντα των πελατών, η 
επιχείρηση επενδύσεων γνωστοποιεί 
σαφώς τη γενική φύση και/ή τις πηγές των 
συγκρούσεων συμφερόντων στον πελάτη 
προτού αναλάβει να ασκήσει 
δραστηριότητες για λογαριασμό του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ παρόχων υπηρεσιών και 
επενδυτών.

Τροπολογία 670
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν οι οργανωτικές ή διοικητικές 2. Οι διευθετήσεις που εγκρίνουν οι 
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ρυθμίσεις που εφαρμόζει κατά το άρθρο 
16 παράγραφος 3 η επιχείρηση 
επενδύσεων για τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων δεν επαρκούν 
για να εξασφαλιστεί με εύλογη 
βεβαιότητα η πρόληψη των κίνδυνων να 
επηρεαστούν αρνητικά τα συμφέροντα 
των πελατών, η επιχείρηση επενδύσεων 
γνωστοποιεί σαφώς τη γενική φύση και/ή 
τις πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων 
στον πελάτη προτού αναλάβει να ασκήσει 
δραστηριότητες για λογαριασμό του.

επιχειρήσεις επενδύσεων για την 
αξιολόγηση, αμοιβή, επιβράβευση ή 
προαγωγή των ατόμων τα οποία 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
πρέπει να τα ωθεί, οποτεδήποτε, να 
ενεργούν με τρόπο που δεν συνάδει με το 
συμφέρον των πελατών τους. 
Συγκεκριμένα, οι εν λόγω διευθετήσεις 
δεν πρέπει να ωθούν οιονδήποτε, 
περιλαμβανομένων των ιδίων, των 
διευθυντών, των υπαλλήλων τους και των 
συνδεδεμένων τους αντιπροσώπων ή 
κάθε προσώπου που συνδέεται άμεσα ή 
έμμεσα μαζί τους με σχέση ελέγχου, ώστε 
να συστήσει συγκεκριμένο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή συγκεκριμένη 
κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων 
στους πελάτες τους.

Or. en

Τροπολογία 671
Syed Kamall, Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
εισόδημα που λαμβάνεται απευθείας από 
κεφάλαια πρέπει να επιστρέφεται 
απαλλαγμένο από κάθε άμεσο κόστος 
στους κατόχους των κεφαλαίων. Σε 
περίπτωση που το εν λόγω άμεσο κόστος 
ορίζεται από εταιρείες συνεργάτες του 
ομίλου διαχείρισης κεφαλαίων, πρέπει να 
είναι ανάλογο με το αντίστοιχο εξωτερικό 
κόστος και να προσυπογράφεται από 
ανεξάρτητους διευθυντές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άμεσο κόστος πρέπει να επιστρέφεται στον κάτοχο των εν λόγω κεφαλαίων προκειμένου να 
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περιοριστούν οι δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων.

Τροπολογία 672
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν οι οργανωτικές ή διοικητικές 
ρυθμίσεις που εφαρμόζει κατά το άρθρο 16 
παράγραφος 3 η επιχείρηση επενδύσεων 
για τη διαχείριση των συγκρούσεων 
συμφερόντων δεν επαρκούν για να 
εξασφαλιστεί με εύλογη βεβαιότητα η 
πρόληψη των κίνδυνων να επηρεαστούν 
αρνητικά τα συμφέροντα των πελατών, η 
επιχείρηση επενδύσεων  γνωστοποιεί 
σαφώς τη γενική φύση και/ή τις πηγές 
των συγκρούσεων συμφερόντων στον 
πελάτη προτού αναλάβει να ασκήσει
δραστηριότητες για λογαριασμό του.

2. Εάν οι οργανωτικές ή διοικητικές 
ρυθμίσεις που εφαρμόζει κατά το άρθρο 16 
παράγραφος 3 η επιχείρηση επενδύσεων 
για τη διαχείριση των συγκρούσεων 
συμφερόντων δεν επαρκούν για να 
εξασφαλιστεί με εύλογη βεβαιότητα η 
πρόληψη των κίνδυνων να επηρεαστούν 
αρνητικά τα συμφέροντα των πελατών, η 
επιχείρηση επενδύσεων δεν αναλαμβάνει
δραστηριότητες για λογαριασμό του.

Or. en

Τροπολογία 673
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν οι οργανωτικές ή διοικητικές 
ρυθμίσεις που εφαρμόζει κατά το άρθρο 16 
παράγραφος 3 η επιχείρηση επενδύσεων 
για τη διαχείριση των συγκρούσεων 
συμφερόντων δεν επαρκούν για να 
εξασφαλιστεί με εύλογη βεβαιότητα η 
πρόληψη των κίνδυνων να επηρεαστούν 
αρνητικά τα συμφέροντα των πελατών, η 
επιχείρηση επενδύσεων γνωστοποιεί 

2. Εάν οι οργανωτικές ή διοικητικές 
ρυθμίσεις που εφαρμόζει κατά το άρθρο 16 
παράγραφος 3 η επιχείρηση επενδύσεων 
για την αποφυγή των συγκρούσεων 
συμφερόντων δεν επαρκούν για να 
εξασφαλιστεί με εύλογη βεβαιότητα η 
πρόληψη των κίνδυνων να επηρεαστούν 
αρνητικά τα συμφέροντα των πελατών, η 
επιχείρηση επενδύσεων γνωστοποιεί 
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σαφώς τη γενική φύση και/ή τις πηγές των 
συγκρούσεων συμφερόντων στον πελάτη 
προτού αναλάβει να ασκήσει 
δραστηριότητες για λογαριασμό του.

σαφώς τη γενική φύση και/ή τις πηγές των 
συγκρούσεων συμφερόντων στον πελάτη 
προτού αναλάβει να ασκήσει 
δραστηριότητες για λογαριασμό του.

Or. en

Τροπολογία 674
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με  μέτρα για:

3. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τεχνικό ζήτημα και για τομέα στον οποίο η ΕΑΚΑΑ έχει ήδη εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές, κατά συνέπεια είναι ορθότερο να απονεμηθεί η αρμοδιότητα στην 
ΕΑΚΑΑ.

Τροπολογία 675
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(b) τον καθορισμό κατάλληλων κριτηρίων 
για τον προσδιορισμό των μορφών 
σύγκρουσης συμφερόντων, η ύπαρξη των 
οποίων θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια 
για τα συμφέροντα των πελατών ή των 
δυνητικών πελατών της επιχείρησης 
επενδύσεων.

(β) τον καθορισμό κατάλληλων κριτηρίων 
για τον προσδιορισμό των μορφών 
σύγκρουσης συμφερόντων, η ύπαρξη των 
οποίων θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια 
για τα συμφέροντα των πελατών ή των 
δυνητικών πελατών της επιχείρησης 
επενδύσεων. Οι τομείς που καλύπτονται 
πρέπει να περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον, 
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χρήση στόχων πωλήσεων για επενδυτικά 
προϊόντα, αμοιβή, επιβραβεύσεις ή 
πληρωμές σε είδος που καταβάλλονται 
στους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους 
οι οποίοι συμμετέχουν στην παροχή 
συμβουλών ή την πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων σε ιδιώτες 
πελάτες καθώς και επανεξετάσεις των 
επιδόσεων των υπαλλήλων ή των 
αντιπροσώπων, οι οποίες παρέχουν 
κίνητρα στους εν λόγω υπαλλήλους ή 
αντιπροσώπους να δρουν διαφορετικά 
παρά προς το συμφέρον κάθε 
μεμονωμένου ιδιώτη πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 676
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τον καθορισμό κατάλληλων κριτηρίων 
για τον προσδιορισμό των μορφών 
σύγκρουσης συμφερόντων, η ύπαρξη των 
οποίων θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια 
για τα συμφέροντα των πελατών ή των 
δυνητικών πελατών της επιχείρησης 
επενδύσεων.

(β) τον καθορισμό κατάλληλων κριτηρίων 
για τον προσδιορισμό των μορφών 
σύγκρουσης συμφερόντων, η ύπαρξη των 
οποίων θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια 
για τα συμφέροντα των πελατών ή των 
δυνητικών πελατών της επιχείρησης 
επενδύσεων. Σε αυτό περιλαμβάνεται η 
δυσανάλογη χρήση των στόχων 
πωλήσεων για επενδυτικά προϊόντα, η 
οποία είναι δυνητικά επιβλαβής για την 
ποιότητα και την αντικειμενικότητα της 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάλληλοι οι οποίοι επιθυμούν να ενεργήσουν σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου και ο 
επαγγελματισμός και οι ικανότητές τους ορισμένες φορές τους οδηγούν σε καταστάσεις όπου η 
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ανάγκη για ορθές συμβουλές έρχεται σε σύγκρουση με τους στόχους πωλήσεων. Οι στόχοι 
πωλήσεων δεν είναι κακοί αυτοί καθαυτοί, αλλά πρέπει να είναι επαρκείς και αναλογικοί και 
να μην έρχονται σε σύγκρουση καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών ποιότητας.

Τροπολογία 677
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τον καθορισμό κατάλληλων κριτηρίων 
για τον προσδιορισμό των μορφών 
σύγκρουσης συμφερόντων, η ύπαρξη των 
οποίων θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια 
για τα συμφέροντα των πελατών ή των 
δυνητικών πελατών της επιχείρησης 
επενδύσεων.

(β) τον καθορισμό κατάλληλων κριτηρίων 
για τον προσδιορισμό των μορφών 
σύγκρουσης συμφερόντων, η ύπαρξη των 
οποίων θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια 
για τα συμφέροντα των πελατών ή των 
δυνητικών πελατών της επιχείρησης 
επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
συγκρούσεων συμφερόντων που 
προκαλούνται από αντιπαροχές ή 
συγκρούσεις που προκύπτουν στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες 
πωλούν δικά τους προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 678
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α και 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […]*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
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με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
_______________________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: …

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τεχνικό ζήτημα και για τομέα στον οποίο η ΕΑΚΑΑ έχει ήδη εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές, κατά συνέπεια είναι ορθότερο να απονεμηθεί η αρμοδιότητα στην 
ΕΑΚΑΑ.

Τροπολογία 679
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από κάθε 
επιχείρηση επενδύσεων να ενεργεί κατά 
την παροχή επενδυτικών ή, κατά 
περίπτωση, παρεπόμενων υπηρεσιών σε 
πελάτες με εντιμότητα, δικαιοσύνη και 
επαγγελματισμό ώστε να εξυπηρετεί με 
τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των 
πελατών της, και να συμμορφώνεται ιδίως 
με τις αρχές που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο και στο άρθρο 25.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από κάθε 
επιχείρηση επενδύσεων να ενεργεί κατά 
την παροχή επενδυτικών ή, κατά 
περίπτωση, παρεπόμενων υπηρεσιών σε 
πελάτες με εντιμότητα, δικαιοσύνη και 
επαγγελματισμό ώστε να εξυπηρετεί με 
τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των 
πελατών της, και να συμμορφώνεται ιδίως 
με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 
.../... σχετικά με τις δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και με 
την οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
9ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση, καθώς και
με τις αρχές που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο και στο άρθρο 25.

Or. fr

Τροπολογία 680
Jean-Paul Gauzès
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
οι επενδυτικές επιχειρήσεις σχεδιάζουν 
νέα επενδυτικά προϊόντα ή δομημένες 
καταθέσεις για παροχή συμβουλών προς 
επαγγελματίες ή ιδιώτες πελάτες, τα εν 
λόγω προϊόντα σχεδιάζονται κατά τρόπο 
που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
προσδιορισμένης αγοράς στόχου στο 
πλαίσιο της σχετικής κατηγορίας 
πελατών (ιδιώτες ή επαγγελματίες) και 
ότι η επιχείρηση επενδύσεων λαμβάνει 
εύλογα μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει ότι το επενδυτικό προϊόν 
διατίθεται στην αγορά και διανέμεται 
στους πελάτες στο πλαίσιο της αγοράς 
στόχου.

Or. en

Τροπολογία 681
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
οι επιχειρήσεις επενδύσεων σχεδιάζουν 
επενδυτικά προϊόντα ή δομημένες 
καταθέσεις που διατίθενται προς πώληση 
σε επαγγελματίες ή ιδιώτες πελάτες, τα εν 
λόγω προϊόντα σχεδιάζονται κατά τρόπο 
που να καλύπτουν τις ανάγκες 
προσδιορισμένης αγοράς στόχου στο 
πλαίσιο της σχετικής κατηγορίας 
πελατών και ότι η επιχείρηση επενδύσεων 
λαμβάνει εύλογα μέτρα προκειμένου να 
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εξασφαλίσει ότι (i) όταν μια επιχείρηση 
επενδύσεων ή οι θυγατρικές της 
διενεργούν άμεση πώληση σε ιδιώτες 
επενδυτές, το επενδυτικό προϊόν πωλείται 
και διανέμεται στους πελάτες στο πλαίσιο 
της ομάδας στόχου και/ή, (ii) τα 
κατάλληλα υλικά για την αγορά στόχο 
προετοιμάζονται και καθίστανται 
διαθέσιμα από την επιχείρηση 
επενδύσεων προς κάθε τρίτο που διανέμει 
το επενδυτικό προϊόν ή τη δομημένη
κατάθεση σε ιδιώτες πελάτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση πρέπει να διευρυνθεί ώστε να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι δημιουργοί 
προϊόντων διανέμουν το προϊόν τους χρησιμοποιώντας μια σειρά από διαφορετικούς δίαυλους, 
στους οποίους δεν μπορούν πάντοτε να ασκούν νομικό ή συμβατικό έλεγχο. Για παράδειγμα, οι 
σύμβουλοι διορίζονται και συχνά ενδέχεται να αμείβονται από τον τελικό πελάτη και δεν 
ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με τον δημιουργό του προϊόντος. Η επιχείρηση επενδύσεων 
που δημιουργεί το προϊόν δεν μπορεί κατά συνέπεια να επιβάλει με συμβατικό τρόπο τη 
διαδικασία πώλησης σε τρίτη οντότητα.

Τροπολογία 682
Leonardo Domenici

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 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. Τα 
κράτη μέλη απαιτούν οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων να λάβουν εύλογα μέτρα 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
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πολιτική πώλησης και διανομής είναι 
συνεπής με τους κανόνες αξιολόγησης 
της καταλληλότητάς τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει όσα απαιτείται να πράξουν οι 
επενδυτικές επιχειρήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
διανέμονται, ειδικά εκείνα που έχουν σχεδιαστεί άμεσα, έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί έτσι 
ώστε να διασφαλιστεί ότι τα χαρακτηριστικά τους είναι συμβατά με τις ανάγκες της δυνητικής 
ομάδας στόχου πελατών. Η επιχείρηση επενδύσεων πρέπει να λάβει εύλογα μέτρα προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι η πολιτική πώλησης και διανομής είναι συνεπής με τους κανόνες που 
αφορούν την αξιολόγηση της καταλληλότητάς της.

Τροπολογία 683
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
οι επιχειρήσεις επενδύσεων σχεδιάζουν 
επενδυτικά προϊόντα ή δομημένες 
καταθέσεις που διατίθενται προς πώληση 
σε ιδιώτες πελάτες, τα εν λόγω προϊόντα 
σχεδιάζονται κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
προσδιορισμένης αγοράς στόχου στο 
πλαίσιο της σχετικής κατηγορίας 
πελατών και ότι η επιχείρηση επενδύσεων 
λαμβάνει εύλογα μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει ότι το επενδυτικό προϊόν 
διατίθεται στην αγορά και διανέμεται 
στους πελάτες στο πλαίσιο της ομάδας 
στόχου, εκτός εάν το προϊόν έχει 
σχεδιαστεί σύμφωνα με συγκεκριμένο 
αίτημα πελάτη.

Or. en



PE489.465v01-00 30/191 AM\901765EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η δημοσιοποίηση αποτελεί θεμέλιο λίθο όσον αφορά την ενημέρωση του πελάτη, η διαφάνεια 
στις πληροφορίες παρέχεται στο ενδεδειγμένο επίπεδο και χρόνο, οι απαγορεύσεις θα 
οδηγήσουν στον αποκλεισμό πελατών, ειδικά ιδιωτών, από συμβουλές.

Τροπολογία 684
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. 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. Η εν λόγω 
αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη την πλήρη 
προστασία των πελατών την οποία 
παρέχει ο εκδότης που συμμετέχει σε ένα 
θεσμικό σύστημα προστασίας όπως 
ορίζεται στο άρθρο 80 παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2006/48/ΕΚ. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη απαιτούν οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων να λάβουν κάθε εύλογο μέτρο 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
πολιτική πώλησης και διανομής είναι 
συνεπής με τους κανόνες αξιολόγησης 
καταλληλότητας.

Or. en

Τροπολογία 685
Herbert Dorfmann
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 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. Η 
εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη την 
πλήρη προστασία των πελατών την οποία 
παρέχει ο εκδότης που συμμετέχει σε ένα 
θεσμικό σύστημα προστασίας όπως 
ορίζεται στο άρθρο 80 παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2006/48/ΕΚ. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη απαιτούν οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων να λάβουν κάθε εύλογο μέτρο 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
πολιτική πώλησης και διανομής είναι 
συνεπής με τους κανόνες αξιολόγησης 
καταλληλότητας.

Or. en

Τροπολογία 686
Syed Kamall, Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όλες οι πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών 
ανακοινώσεων, που απευθύνονται από 
επιχείρηση επενδύσεων σε πελάτες ή σε 
δυνητικούς πελάτες, πρέπει να είναι 
ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές. 
Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να 
μπορούν να αναγνωρίζονται σαφώς ως 

2. Όλες οι πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των προωθητικών 
και διαφημιστικών ανακοινώσεων, που 
απευθύνονται από επιχείρηση επενδύσεων 
σε πελάτες ή σε δυνητικούς πελάτες, 
πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και μη 
παραπλανητικές. Οι διαφημιστικές 
ανακοινώσεις πρέπει να μπορούν να 
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τέτοιες. αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες.

Κάθε ανακοίνωση για λόγους διαφήμισης 
ή εμπορικής προώθησης καθορίζει ρητά 
και ευδιάκριτα, με το μορφότυπο που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙα:
α) το συνολικό κόστος παρόχου, σε 
περίπτωση επενδυτικής υπηρεσίας ή 
χρηματοπιστωτικού μέσου, που 
προωθείται από επιχείρηση επενδύσεων·
β) το συνολικό κόστος επένδυσης, σε 
περίπτωση που μια επενδυτική υπηρεσία 
ή ένα χρηματοπιστωτικό μέσο 
προωθείται μέσω διαύλου πωλήσεων για 
τον οποίο ισχύουν επιπλέον χρεώσεις ή 
εκπτώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υψηλά επίπεδα δημοσιοποίησης, συμπεριλαμβανομένου και του συνολικού κόστους παρόχου 
και του συνολικού κόστους επενδύσεων, διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές διαθέτουν την 
απαραίτητη πληροφόρηση για να λάβουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις.

Τροπολογία 687
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Σε μια επιχείρηση επενδύσεων 
επιτρέπεται μόνο να παρέχει είτε μη 
ανεξάρτητες επενδυτικές συμβουλές είτε 
ανεξάρτητες συμβουλές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να επιτρέπεται στις επιχειρήσεις επενδύσεων να παρέχουν τόσο μη ανεξάρτητες όσο και 
ανεξάρτητες συμβουλές ενδέχεται να καταστεί ιδιαίτερα παραπλανητικό για τους πελάτες.
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Τροπολογία 688
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων ενημερώνουν τις 
εθνικές αρμόδιες αρχές σε συνεχή βάση 
σχετικά με:
– το φάσμα των προϊόντων τους
– μια περιγραφή των αγορών στόχων 
τους
– μια περιγραφή της δομής των πελατών 
τους
– τους εσωτερικούς στόχους πωλήσεων
– τις πραγματικές πωλήσεις τους
– τον κώδικα συμπεριφοράς τους σχετικά 
με τις εσωτερικές αντιπαροχές.
Εάν το σύνολο των προϊόντων που 
πωλούνται από μια επιχείρηση 
επενδύσεων ή οι εσωτερικοί στόχοι 
πωλήσεών της δεν αντιστοιχούν στη δομή 
των πελατών της, οι στόχοι πωλήσεων 
αναθεωρούνται και ο εποπτικός φορέας 
έχει τη δυνατότητα να αναστείλει τις 
πωλήσεις ορισμένων προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 689
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες 
παρέχεται κατάλληλη πληροφόρηση 

Στους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες 
παρέχεται κατάλληλη πληροφόρηση σε 
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σχετικά με: κατανοητή μορφή την πιο κατάλληλη 
στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες του πελάτη, σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 690
Anne E. Jensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–την επιχείρηση επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες της· κατά την παροχή 
επενδυτικών συμβουλών οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν εάν οι συμβουλές 
παρέχονται σε ανεξάρτητη βάση και εάν 
στηρίζονται σε ευρεία ή πιο περιορισμένη 
ανάλυση της αγοράς και αναφέρεται εάν η 
επιχείρηση επενδύσεων θα διαθέσει στον 
πελάτη διαρκή αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που προτείνονται στους πελάτες,

–την επιχείρηση επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες της· κατά την παροχή 
επενδυτικών συμβουλών οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν εκ των προτέρων εάν οι 
συμβουλές παρέχονται σε συνδυασμό με 
την αποδοχή ή παραλαβή διαφόρων 
μορφών αντιπαροχών από τρίτους και εάν 
στηρίζονται σε ευρεία ή πιο περιορισμένη 
ανάλυση της αγοράς και αναφέρεται εάν η 
επιχείρηση επενδύσεων θα διαθέσει στον 
πελάτη περιοδική αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που προτείνονται στους πελάτες και 
θα ενημερώσει τον πελάτη της για το 
συνολικό κόστος των επενδυτικών 
συμβουλών υπό μορφή ενιαίου 
νομισματικού ποσού το οποίο 
περιλαμβάνει τόσο τις αμοιβές που 
κατέβαλε άμεσα ο πελάτης στον 
σύμβουλο επενδύσεων όσο και τυχόν 
αντιπαροχές που καταβλήθηκαν από 
τρίτους. Η εν λόγω γνωστοποίηση 
παρέχεται στον πελάτη πριν από την 
παροχή των επενδυτικών συμβουλών. 
Η γνωστοποίηση των υπηρεσιών και του 
κόστους συμβουλών παρέχεται με 
έγγραφο βασικών υπηρεσιών, το οποίο 
δεν υπερβαίνει τις [2 σελίδες] και ορίζει 
τις κύριες υπηρεσίες που παρέχονται στον 
πελάτη, λεπτομέρειες για τα προσόντα 
του συμβούλου, όπως ορίζεται στο 



AM\901765EL.doc 35/191 PE489.465v01-00

EL

[άρθρο 24 παράγραφος 8α], και το 
συνολικό κόστος των συμβουλών που 
παρέχονται στον πελάτη.
Η ΕΑΚΑΑ προετοιμάζει δεσμευτικά 
τεχνικά πρότυπα, τα οποία καθορίζουν το 
υποχρεωτικό περιεχόμενο του εγγράφου 
βασικών υπηρεσιών.
Στις περιπτώσεις που το κόστος των 
αμοιβών και των αντιπαροχών δεν μπορεί 
να διαπιστωθεί πριν από την παροχή των 
συμβουλών, ο τρόπος υπολογισμού 
γνωστοποιείται με αναλυτικό, ακριβή και 
κατανοητό τρόπο στα έγγραφα βασικών 
υπηρεσιών, ενώ το συνολικό κόστος των 
συμβουλών γνωστοποιείται στον πελάτη 
στη συνέχεια, μόλις είναι πρακτικά 
δυνατό. Στις περιπτώσεις που παρέχονται 
επενδυτικές συμβουλές σε συνεχή βάση, η 
γνωστοποίηση όσον αφορά το κόστος των 
επενδυτικών συμβουλών, 
συμπεριλαμβανομένων των αντιπαροχών, 
παρέχεται σε περιοδική βάση και 
τουλάχιστον ετησίως. Η περιοδική 
έκθεση δημοσιοποιεί όλες τις 
αντιπαροχές που έχουν καταβληθεί ή 
εισπραχθεί κατά την προηγούμενη 
περίοδο.

Or. en

Τροπολογία 691
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–την επιχείρηση επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες της· κατά την παροχή 
επενδυτικών συμβουλών οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν εάν οι συμβουλές
παρέχονται σε ανεξάρτητη βάση και εάν 
στηρίζονται σε ευρεία ή πιο περιορισμένη 

–την επιχείρηση επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες της· κατά την παροχή 
επενδυτικών συμβουλών οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν εκ των προτέρων τη βάση 
επί της οποίας παρέχονται οι συμβουλές 
συμπεριλαμβανομένου του εάν 
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ανάλυση της αγοράς και αναφέρεται εάν η 
επιχείρηση επενδύσεων θα διαθέσει στον 
πελάτη διαρκή αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που προτείνονται στους πελάτες,

στηρίζονται σε ευρεία ή πιο περιορισμένη 
ανάλυση της αγοράς και αναφέρεται εάν η 
επιχείρηση επενδύσεων θα διαθέσει ή όχι 
στον πελάτη περιοδική αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που προτείνονται στους πελάτες και 
θα ενημερώσει τον πελάτη της για το 
συνολικό κόστος των επενδυτικών 
συμβουλών υπό μορφή ενιαίου 
νομισματικού ποσού που περιλαμβάνει 
τόσο τις αμοιβές που κατέβαλε άμεσα ο 
πελάτης στον σύμβουλο επενδύσεων όσο 
και τυχόν αντιπαροχές που 
καταβλήθηκαν από τρίτους. Η εν λόγω 
γνωστοποίηση παρέχεται στον πελάτη 
πριν από την παροχή των επενδυτικών 
συμβουλών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσύρει τον όρο «ανεξάρτητη» λόγω των διαφορετικών ερμηνειών της μεταξύ 
των κρατών μελών. Πρέπει να καταστεί υποχρέωση επίσης και των «μη ανεξάρτητων» 
συμβούλων να ενημερώνουν ότι οι επενδυτικές συμβουλές δεν παρέχονται σε ανεξάρτητη βάση. 
Η τροπολογία εστιάζει στο να διασφαλίσει ότι ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά με το εάν οι 
συμβουλές βασίζονται σε συνεκτίμηση των μέσων από ολόκληρη την αγορά ή σε πιο 
περιορισμένο φάσμα προϊόντων.

Τροπολογία 692
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την επιχείρηση επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες της· κατά την παροχή 
επενδυτικών συμβουλών οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν εάν οι συμβουλές 
παρέχονται σε ανεξάρτητη βάση και εάν 
στηρίζονται σε ευρεία ή πιο περιορισμένη 
ανάλυση της αγοράς και αναφέρεται εάν 
η επιχείρηση επενδύσεων θα διαθέσει 
στον πελάτη διαρκή αξιολόγηση της 

– την επιχείρηση επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες της, και τους τόπους όπου 
μπορεί να είναι διαθέσιμες πιο 
λεπτομερείς πληροφορίες καθώς και τον 
τρόπο με τον οποίο μπορούν αυτές θα 
ληφθούν·
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καταλληλότητας των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που
προτείνονται στους πελάτες, 

Or. en

Τροπολογία 693
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την επιχείρηση επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες της· κατά την παροχή 
επενδυτικών συμβουλών οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν εάν οι συμβουλές 
παρέχονται σε ανεξάρτητη βάση και εάν 
στηρίζονται σε ευρεία ή πιο περιορισμένη 
ανάλυση της αγοράς και αναφέρεται εάν η
επιχείρηση επενδύσεων θα διαθέσει στον 
πελάτη διαρκή αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που προτείνονται στους πελάτες,

– την επιχείρηση επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες της· κατά την παροχή 
επενδυτικών συμβουλών ή τη διαχείριση 
χαρτοφυλακίου οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν εκ των προτέρων εάν οι 
συμβουλές ή η διαχείριση χαρτοφυλακίου
παρέχονται σε συνδυασμό με την αποδοχή 
ή παραλαβή διαφόρων μορφών 
αντιπαροχών από τρίτους και εάν 
στηρίζονται σε ευρεία ή πιο περιορισμένη 
ανάλυση της αγοράς και αναφέρεται εάν η 
επιχείρηση επενδύσεων θα διαθέσει στον 
πελάτη περιοδική αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που προτείνονται στους πελάτες,

Or. en

Τροπολογία 694
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την επιχείρηση επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες της· κατά την παροχή 
επενδυτικών συμβουλών οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν εάν οι συμβουλές 

– την επιχείρηση επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες της· κατά την παροχή 
επενδυτικών συμβουλών οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν εάν στηρίζονται σε ευρεία ή 
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παρέχονται σε ανεξάρτητη βάση και εάν 
στηρίζονται σε ευρεία ή πιο περιορισμένη 
ανάλυση της αγοράς και αναφέρεται εάν η 
επιχείρηση επενδύσεων θα διαθέσει στον 
πελάτη διαρκή αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που προτείνονται στους πελάτες,

πιο περιορισμένη ανάλυση της αγοράς και 
αναφέρεται εάν η επιχείρηση επενδύσεων 
θα διαθέσει στον πελάτη διαρκή περιοδική
αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
προτείνονται στους πελάτες,

Or. en

Τροπολογία 695
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την επιχείρηση επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες της· κατά την παροχή 
επενδυτικών συμβουλών οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν εάν οι συμβουλές 
παρέχονται σε ανεξάρτητη βάση και εάν 
στηρίζονται σε ευρεία ή πιο περιορισμένη 
ανάλυση της αγοράς και αναφέρεται εάν η 
επιχείρηση επενδύσεων θα διαθέσει στον 
πελάτη διαρκή αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που προτείνονται στους πελάτες,

– την επιχείρηση επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες της· κατά την παροχή 
επενδυτικών συμβουλών οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν εάν οι συμβουλές 
παρέχονται σε συνδυασμό με την αποδοχή 
ή παραλαβή διαφόρων μορφών 
αντιπαροχών από τρίτους και εάν 
στηρίζονται σε ευρεία ή πιο περιορισμένη 
ανάλυση της αγοράς και αναφέρεται εάν η 
επιχείρηση επενδύσεων θα διαθέσει στον 
πελάτη τακτική αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που προτείνονται στους πελάτες,

Or. en

Τροπολογία 696
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την επιχείρηση επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες της· κατά την παροχή 

– την επιχείρηση επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες της· κατά την παροχή 
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επενδυτικών συμβουλών οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν εάν οι συμβουλές 
παρέχονται σε ανεξάρτητη βάση και εάν 
στηρίζονται σε ευρεία ή πιο περιορισμένη 
ανάλυση της αγοράς και αναφέρεται εάν η 
επιχείρηση επενδύσεων θα διαθέσει στον 
πελάτη διαρκή αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που προτείνονται στους πελάτες, 

επενδυτικών συμβουλών οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν εκ των προτέρων εάν οι 
συμβουλές παρέχονται σε συνδυασμό με 
την αποδοχή ή παραλαβή διαφόρων 
μορφών αντιπαροχών από τρίτους και εάν 
στηρίζονται σε ευρεία ή πιο περιορισμένη 
ανάλυση της αγοράς και αναφέρεται εάν η 
επιχείρηση επενδύσεων θα διαθέσει στον 
πελάτη περιοδική αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που προτείνονται στους πελάτες,

Or. en

Τροπολογία 697
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την επιχείρηση επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες της· κατά την παροχή 
επενδυτικών συμβουλών οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν εάν οι συμβουλές 
παρέχονται σε ανεξάρτητη βάση και εάν 
στηρίζονται σε ευρεία ή πιο περιορισμένη 
ανάλυση της αγοράς και αναφέρεται εάν η 
επιχείρηση επενδύσεων θα διαθέσει στον 
πελάτη διαρκή αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που προτείνονται στους πελάτες,

– την επιχείρηση επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες της· κατά την παροχή 
επενδυτικών συμβουλών οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν εκ των προτέρων εάν οι 
συμβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη 
βάση και εάν στηρίζονται σε ευρεία ή πιο 
περιορισμένη ανάλυση της αγοράς και 
αναφέρεται εάν η επιχείρηση επενδύσεων 
θα διαθέσει στον πελάτη περιοδική
αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
προτείνονται στους πελάτες,

Or. en

Τροπολογία 698
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την επιχείρηση επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες της· κατά την παροχή 
επενδυτικών συμβουλών οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν εάν οι συμβουλές 
παρέχονται σε ανεξάρτητη βάση και εάν 
στηρίζονται σε ευρεία ή πιο περιορισμένη
ανάλυση της αγοράς και αναφέρεται εάν η 
επιχείρηση επενδύσεων θα διαθέσει στον 
πελάτη διαρκή αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που προτείνονται στους πελάτες,

– την επιχείρηση επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες της· κατά την παροχή 
επενδυτικών συμβουλών οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν ότι οι συμβουλές 
παρέχονται σε ανεξάρτητη βάση και με 
εύλογη ανάλυση της αγοράς η οποία 
εξυπηρετεί το συμφέρον του πελάτη και 
αναφέρεται η περιοδικότητα με την οποία
η επιχείρηση επενδύσεων θα διαθέσει στον 
πελάτη διαρκή αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που προτείνονται στους πελάτες,

Or. en

Τροπολογία 699
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το εάν οι επενδυτικές συμβουλές 
αφορούν το πλήρες χαρτοφυλάκιο του 
πελάτη ή εάν οι συμβουλές παρέχονται 
μόνο για συγκεκριμένα προϊόντα,

Or. en

Τροπολογία 700
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την τυπολογία των προϊόντων που 
προτείνονται και το εάν μπορεί να γίνει 
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διαχείρισή τους από μια οντότητα του 
ίδιου ομίλου και στην περίπτωση αυτήν 
εντοπίζει τα εν λόγω προϊόντα,

Or. en

Τροπολογία 701
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το εάν οι συμβουλές παρέχονται για μία 
συναλλαγή ή σε διαρκή βάση,

Or. en

Τροπολογία 702
Syed Kamall, Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις 
προτεινόμενες επενδυτικές στρατηγικές· 
εδώ θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
κατάλληλη καθοδήγηση και 
προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους 
που συνδέονται με τις επενδύσεις στα εν 
λόγω μέσα ή με την υιοθέτηση των εν 
λόγω επενδυτικών στρατηγικών,

– τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις 
προτεινόμενες επενδυτικές στρατηγικές· 
εδώ θα πρέπει να περιλαμβάνονται πλήρης 
περιγραφή όλων των υποκείμενων 
συμμετοχών στην κατοχή κάποιου άμεσα 
και έμμεσα, και δέσμευση παροχής 
πλήρους ανάλυσης ποσοστών 
τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση με 
μέγιστη καθυστέρηση αναφοράς 60 
ημερών και κατάλληλη καθοδήγηση και 
προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους 
που συνδέονται με τις επενδύσεις στα εν 
λόγω μέσα ή με την υιοθέτηση των εν 
λόγω επενδυτικών στρατηγικών,

Or. en



PE489.465v01-00 42/191 AM\901765EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Τα υψηλά επίπεδα γνωστοποίησης, συμπεριλαμβανομένου και του συνολικού κόστους παρόχου 
και του συνολικού κόστους επενδύσεων, διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές διαθέτουν την 
απαραίτητη πληροφόρηση για να λάβουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις.

Τροπολογία 703
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις 
προτεινόμενες επενδυτικές στρατηγικές· 
εδώ θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
κατάλληλη καθοδήγηση και 
προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους 
που συνδέονται με τις επενδύσεις στα εν 
λόγω μέσα ή με την υιοθέτηση των εν 
λόγω επενδυτικών στρατηγικών,

– την αγορά στόχου προορισμού, τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, τη δομή τους και 
τις προτεινόμενες επενδυτικές 
στρατηγικές· εδώ θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται κατάλληλη καθοδήγηση 
και προειδοποιήσεις σχετικά με τους 
κινδύνους που συνδέονται με τις 
επενδύσεις στα εν λόγω 
χρηματοπιστωτικά μέσα ή με την 
υιοθέτηση των εν λόγω επενδυτικών 
στρατηγικών,

Or. en

Τροπολογία 704
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις 
προτεινόμενες επενδυτικές στρατηγικές· 
εδώ θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
κατάλληλη καθοδήγηση και 
προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους 
που συνδέονται με τις επενδύσεις στα εν 
λόγω μέσα ή με την υιοθέτηση των εν 
λόγω επενδυτικών στρατηγικών,

– τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις 
προτεινόμενες επενδυτικές στρατηγικές· 
εδώ θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
κατάλληλη καθοδήγηση και 
προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους 
που συνδέονται με τις επενδύσεις στα εν 
λόγω μέσα ή με την υιοθέτηση των εν 
λόγω επενδυτικών στρατηγικών, είτε η 
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υπηρεσία ή το προϊόν ενδέχεται να 
υπόκειται σε καταβολή χρηματικού είτε 
μη χρηματικού ποσού από τρίτους,

Or. en

Τροπολογία 705
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τους τόπους εκτέλεσης, – τους τόπους εκτέλεσης· όταν οι εντολές 
του πελάτη δρομολογούνται σε έναν τόπο 
εκτέλεσης, οι πληροφορίες καθορίζουν τις 
σχέσεις που διατηρεί η επιχείρηση 
επενδύσεων με τον συγκεκριμένο τόπο 
εκτέλεσης, στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων ωστόσο, 
διευθετήσεις δρομολόγησης, δυνατότητα 
επιστροφών στον διαβιβαστή εντολών, 
συμμετοχές και κυριότητα,

Or. en

Αιτιολόγηση

The competition that MiFID 1 successfully created has been almost exclusively driven by 
user-sponsored entry into the execution business: almost a third of lit equity trading occurs 
on user-controlled execution venues. However, conflicts of interests arising from a 
combination of the status of owner, operator and user of an organised trading venue which 
may impact on investor protection, the overall efficiency of the price formation process and 
market surveillance need to be addressed. In particular, there should be an appropriate 
upfront disclosure regime to clients concerning the relationships between the execution venue 
and investment firm, covering routing arrangements, maker rebates as well as the operation / 
ownership of other execution venues.

Τροπολογία 706
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τους τόπους εκτέλεσης, – τους κύριους τόπους εκτέλεσης, και

Or. en

Τροπολογία 707
Syed Kamall, Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις.

– το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
πλήρους ανάλυσης των αμοιβών 
διαχείρισης, όλου του υποκείμενου 
κόστους ή επιβαρύνσεων, και:
α) το συνολικό κόστος παρόχου, σε 
περίπτωση επενδυτικής υπηρεσίας ή 
χρηματοπιστωτικού μέσου που 
προωθείται σε πελάτη ή δυνητικό πελάτη 
από επιχείρηση επενδύσεων·
β) το συνολικό κόστος επενδύσεων, σε 
περίπτωση επενδυτικής υπηρεσίας ή 
χρηματοπιστωτικού μέσου που 
προωθείται σε πελάτη ή δυνητικό πελάτη 
μέσω διαύλου πωλήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υψηλά επίπεδα δημοσιοποίησης, συμπεριλαμβανομένου και του συνολικού κόστους παρόχου 
και του συνολικού κόστους επενδύσεων, διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές διαθέτουν την 
απαραίτητη πληροφόρηση για να λάβουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις.

Τροπολογία 708
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE



AM\901765EL.doc 45/191 PE489.465v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις.

– το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις που αφορούν τόσο τις 
επενδυτικές υπηρεσίες όσο και τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που 
προτείνονται στους πελάτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κόστος και οι σχετικές παρεπόμενες επιβαρύνσεις σχετίζονται εξίσου με τις υπηρεσίες και τα 
προϊόντα.

Τροπολογία 709
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις.

– το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους παροχής συμβουλών και του 
τρόπου με τον οποίο ο πελάτης μπορεί να 
το εξοφλήσει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι το κόστος παροχής συμβουλών καθίσταται σαφές στους πελάτες. 
Με αυτόν τον τρόπο οι καταναλωτές μπορούν να κρίνουν την αξία των λαμβανομένων 
υπηρεσιών, ενώ βελτιώνεται ο ανταγωνισμός καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να συγκρίνουν το 
κόστος των επιχειρήσεων.

Τροπολογία 710
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις.

– το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις λεπτομερώς και ξεχωριστά 
για κάθε συναλλαγή ή υπηρεσία που 
αναφέρει ποσοστό και συνολικό ποσό, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
παροχής συμβουλών και του τρόπου με 
τον οποίο το εν λόγω κόστος καλύπτεται.

Or. en

Τροπολογία 711
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις.

– το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις, στις οποίες πρέπει να 
περιλαμβάνεται το κόστος παροχής 
συμβουλών και ο τρόπος πληρωμής.

Or. en

Τροπολογία 712
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις.

– το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις, στις οποίες πρέπει να 
περιλαμβάνεται το κόστος παροχής 
συμβουλών και ο τρόπος με τον οποίο ο 
πελάτης μπορεί να το εξοφλήσει.
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Or. en

Τροπολογία 713
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις.

– το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις, όπου είναι σκόπιμο.

Or. en

Τροπολογία 714
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο πρέπει να παρέχονται σε 
κατανοητή μορφή κατά τρόπο  ώστε οι 
πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες  να είναι 
ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση 
και τους κινδύνους της προσφερόμενης 
επενδυτικής υπηρεσίας και του 
συγκεκριμένου τύπου του προτεινόμενου 
χρηματοπιστωτικού μέσου και ως εκ 
τούτου να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
επενδυτικές αποφάσεις . Οι πληροφορίες 
αυτές μπορεί να παρέχονται σε 
τυποποιημένη μορφή.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο πρέπει να παρέχονται σε 
κατανοητή μορφή κατά τρόπο ώστε οι 
πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες να είναι 
ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση 
και τους κινδύνους της προσφερόμενης 
επενδυτικής υπηρεσίας και του 
συγκεκριμένου τύπου του προτεινόμενου 
χρηματοπιστωτικού μέσου και ως εκ 
τούτου να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
επενδυτικές αποφάσεις . Τα κράτη μέλη
μπορεί να ζητήσουν οι πληροφορίες αυτές
να παρέχονται σε τυποποιημένη μορφή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πιο εύκολο για τους πελάτες να συγκρίνουν τις διαθέσιμες υπηρεσίες και το σχετικό 
κόστος, εάν τα κράτη μέλη ζητούν τις πληροφορίες σε τυποποιημένη μορφή.
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Τροπολογία 715
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο πρέπει να παρέχονται σε 
κατανοητή μορφή κατά τρόπο  ώστε οι 
πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες  να είναι 
ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση 
και τους κινδύνους της προσφερόμενης 
επενδυτικής υπηρεσίας και του 
συγκεκριμένου τύπου του προτεινόμενου 
χρηματοπιστωτικού μέσου και ως εκ 
τούτου να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
επενδυτικές αποφάσεις . Οι πληροφορίες 
αυτές μπορεί να παρέχονται σε 
τυποποιημένη μορφή.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο πρέπει να παρέχονται σε 
κατανοητή μορφή κατά τρόπο ώστε οι 
πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες να είναι 
ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση 
και τους κινδύνους της προσφερόμενης 
επενδυτικής υπηρεσίας και του 
συγκεκριμένου τύπου του προτεινόμενου 
χρηματοπιστωτικού μέσου και ως εκ 
τούτου να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
επενδυτικές αποφάσεις . Τα κράτη μέλη
μπορεί να ζητήσουν οι πληροφορίες αυτές 
να παρέχονται σε τυποποιημένη μορφή.

Or. en

Τροπολογία 716
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες σχετικά με το κόστος και 
τις επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν κάθε 
απόσβεση της επένδυσης που δεν 
προκαλείται από την εμφάνιση 
υποκείμενου κινδύνου.

Or. en
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Τροπολογία 717
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες πρέπει να 
παρουσιάζονται τακτικά, αλλά 
τουλάχιστον ετησίως, και αναφέρουν 
ακριβή ποσά.

Or. en

Τροπολογία 718
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Αμοιβές, προμήθειες, χρηματικά ή μη 
χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται ή 
παρέχονται από τρίτο όσον αφορά την 
παροχή επένδυσης ή παρεπόμενης 
υπηρεσίας στον πελάτη πρέπει να είναι 
εμφανή στον χώρο της επιχείρησης 
επενδύσεων και να γνωστοποιούνται με 
σαφήνεια στον πελάτη πριν από την 
παροχή της σχετικής υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένου του διαφημιστικού 
υλικού, και πρέπει να έχουν σχεδιαστεί με 
σκοπό να ενισχύουν την ποιότητα της 
σχετικής υπηρεσίας προς τον πελάτη και 
να μην παρεμποδίζουν την εκπλήρωση 
του καθήκοντος της επιχείρησης να 
ενεργεί προς το συμφέρον του πελάτη. 
Στη γνωστοποίηση πρέπει να 
περιλαμβάνεται η ύπαρξη, η φύση και το 
ύψος της αμοιβής, της προμήθειας ή των 
λοιπών οφελών.
Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να 
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προσδιορίσει τους όρους υπό τους 
οποίους οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παρούσας παραγράφου.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων έως τις [...]*.
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τους εκτελεστικούς τεχνικούς 
κανόνες στους οποίους αναφέρεται το 
δεύτερο εδάφιο, δυνάμει του άρθρου 15 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
_________________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: …

Or. en

Τροπολογία 719
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων 
ενημερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται 
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση, η επιχείρηση:

διαγράφεται

(i) αξιολογεί έναν επαρκώς μεγάλο αριθμό 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
διατίθενται στην αγορά. Τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν πρέπει να 
περιορίζονται στα χρηματοπιστωτικά 
μέσα που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που συνδέονται στενά με την 
επιχείρηση επενδύσεων,
(ii) δεν αποδέχεται και δεν λαμβάνει 
αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά 
οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται 
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από τρίτο ή από πρόσωπο που ενεργεί για 
λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την 
παροχή της υπηρεσίας προς τους 
πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 720
Anne E. Jensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων 
ενημερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται 
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση, η επιχείρηση:

διαγράφεται

(i) αξιολογεί έναν επαρκώς μεγάλο αριθμό 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
διατίθενται στην αγορά. Τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν πρέπει να 
περιορίζονται στα χρηματοπιστωτικά 
μέσα που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που συνδέονται στενά με την 
επιχείρηση επενδύσεων,
(ii) 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 υπηρεσίας προς τους 
πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 721
Wolf Klinz
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων 
ενημερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση, η επιχείρηση:

5. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων παρέχει 
επενδυτικές συμβουλές, η επιχείρηση:

Or. en

Τροπολογία 722
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων 
ενημερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται 
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση, η επιχείρηση:

5. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων παρέχει 
επενδυτικές συμβουλές, η επιχείρηση:

Or. en

Τροπολογία 723
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων 
ενημερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση, η επιχείρηση:

5. Μια επιχείρηση επενδύσεων ενημερώνει 
τον πελάτη κατά πόσον παρέχει τις 
επενδυτικές συμβουλές της σε ανεξάρτητη 
βάση ή σε περιορισμένη βάση, και σε 
περίπτωση ανεξάρτητων συμβουλών η 
επιχείρηση:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το Ηνωμένο Βασίλειο εισήγαγε υψηλότερα πρότυπα προστασίας των καταναλωτών με τη 
μορφή της Επανεξέτασης της Κατανομής του Λιανικού Εμπορίου. Κρίνεται σκόπιμο, προς το 
συμφέρον της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και προκειμένου να παρασχεθεί προστασία σε όλους 
τους καταναλωτές στην ΕΕ καθώς και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών 
συμβούλων, να εφαρμοστούν τα εν λόγω υψηλότερα πρότυπα σε ολόκληρη την οδηγία MiFID.

Τροπολογία 724
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων 
ενημερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται 
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη
βάση, η επιχείρηση:

5. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων 
ενημερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται 
επενδυτικές συμβουλές έναντι αμοιβής, η 
επιχείρηση:

Or. en

Τροπολογία 725
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων 
ενημερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται 
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση, η επιχείρηση:

5. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων 
ενημερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται 
επενδυτικές συμβουλές, η επιχείρηση 
ενημερώνει επίσης τον πελάτη κατά 
πόσον τα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
συνιστά περιορίζονται σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα εκδιδόμενα ή 
παρεχόμενα από οντότητες που έχουν 
στενούς δεσμούς με την επιχείρηση 
επενδύσεων.
Όταν η επιχείρηση επενδύσεων 
ενημερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται 
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
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βάση, η επιχείρηση:

Or. en

Τροπολογία 726
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων 
ενημερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται 
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη
βάση, η επιχείρηση:

5. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων 
ενημερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται 
επενδυτικές συμβουλές ή διαχείριση 
χαρτοφυλακίου έναντι αμοιβής, η 
επιχείρηση ενημερώνει επίσης τον πελάτη 
κατά πόσον τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
που συνιστά περιορίζονται σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα εκδιδόμενα ή 
παρεχόμενα από οντότητες που έχουν 
στενούς δεσμούς με την επιχείρηση 
επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 727
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) αξιολογεί έναν επαρκώς μεγάλο αριθμό 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
διατίθενται στην αγορά. Τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν πρέπει να 
περιορίζονται στα χρηματοπιστωτικά 
μέσα που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που συνδέονται στενά με την 

διαγράφεται
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επιχείρηση επενδύσεων,

Or. en

Τροπολογία 728
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) 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 υπηρεσίας προς τους 
πελάτες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 729
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων 
ενημερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση, η επιχείρηση:

5. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων παρέχει 
επενδυτικές συμβουλές, η επιχείρηση:

Or. en

Τροπολογία 730
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) αξιολογεί έναν επαρκώς μεγάλο αριθμό 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
διατίθενται στην αγορά. Τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν πρέπει να 
περιορίζονται στα χρηματοπιστωτικά 
μέσα που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που συνδέονται στενά με την 
επιχείρηση επενδύσεων,

(i) ενημερώνει τον πελάτη εάν και σε ποιο 
βαθμό αποδέχεται ή 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 
υπηρεσίας προς τους πελάτες. 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 
υπηρεσίας προς τους πελάτες κρατούνται 
από τις αμοιβές, τις προμήθειες ή τα άλλα 
χρηματικά οφέλη τα οποία καταβάλλει ο 
πελάτης σε σχέση με τις επενδυτικές 
συμβουλές

Or. en

Τροπολογία 731
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) αξιολογεί έναν επαρκώς μεγάλο αριθμό 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
διατίθενται στην αγορά. Τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν πρέπει να περιορίζονται 
στα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
εκδίδονται ή παρέχονται από οντότητες 
που συνδέονται στενά με την επιχείρηση 
επενδύσεων,

(i) διαφοροποιεί την προσφορά της ως 
προς τον τύπο του χρηματοπιστωτικού 
μέσου ή την επενδυτική στρατηγική. Η 
προσφορά δεν πρέπει να περιορίζεται στα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται ή 
παρέχονται από οντότητες που συνδέονται 
στενά με την επιχείρηση επενδύσεων,

Or. en
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Τροπολογία 732
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) αξιολογεί έναν επαρκώς μεγάλο αριθμό
χρηματοπιστωτικών μέσων που διατίθενται 
στην αγορά. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν πρέπει να περιορίζονται 
στα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
εκδίδονται ή παρέχονται από οντότητες 
που συνδέονται στενά με την επιχείρηση 
επενδύσεων,

(i) αξιολογεί ένα πλήρες φάσμα
χρηματοπιστωτικών μέσων που διατίθενται 
σε ολόκληρη τη σχετική αγορά. Τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που εξετάζονται
διαφοροποιούνται εξίσου ως προς τον τύπο 
και τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν πρέπει να περιορίζονται 
στα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
εκδίδονται ή παρέχονται από οντότητες 
που συνδέονται στενά με την επιχείρηση 
επενδύσεων. Οι επιχειρήσεις που δεν 
μπορούν να παρέχουν επαρκώς ευρεία 
ανάλυση των χρηματοπιστωτικών μέσων 
ολόκληρης της αγοράς, πρέπει να 
καταστήσουν σαφές στον πελάτη ότι οι 
συμβουλές τους δεν είναι ανεξάρτητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ηνωμένο Βασίλειο εισήγαγε υψηλότερα πρότυπα προστασίας των καταναλωτών με τη 
μορφή της Επανεξέτασης της Κατανομής του Λιανικού Εμπορίου. Κρίνεται σκόπιμο, προς το 
συμφέρον της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και προκειμένου να παρασχεθεί προστασία σε όλους 
τους καταναλωτές στην ΕΕ καθώς και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών 
συμβούλων, να εφαρμοστούν τα εν λόγω υψηλότερα πρότυπα σε ολόκληρη την οδηγία MiFID.

Τροπολογία 733
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) αξιολογεί έναν επαρκώς μεγάλο αριθμό 
χρηματοπιστωτικών μέσων που διατίθενται 

(i) αξιολογεί έναν επαρκώς μεγάλο αριθμό 
χρηματοπιστωτικών μέσων που διατίθενται 
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στην αγορά. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν πρέπει να περιορίζονται 
στα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
εκδίδονται ή παρέχονται από οντότητες 
που συνδέονται στενά με την επιχείρηση 
επενδύσεων,

στην αγορά. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
που εξετάζονται διαφοροποιούνται ως 
προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή τους 
παρόχους των προϊόντων και δεν 
περιορίζονται στα χρηματοπιστωτικά μέσα 
που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που συνδέονται στενά με την 
επιχείρηση επενδύσεων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να μην χρησιμοποιηθούν οι λέξεις «πρέπει να» σε αυτήν την πρόταση.

Τροπολογία 734
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) αξιολογεί έναν επαρκώς μεγάλο αριθμό 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
διατίθενται στην αγορά. Τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα διαφοροποιούνται 
ως προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή 
τους παρόχους των προϊόντων και δεν 
πρέπει να περιορίζονται στα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται ή 
παρέχονται από οντότητες που συνδέονται 
στενά με την επιχείρηση επενδύσεων,

(i) διεξάγει συνολική και δίκαιη ανάλυση 
της σχετικής αγοράς και παρέχει 
συμβουλές οι οποίες είναι αμερόληπτες 
και χωρίς περιορισμούς. Τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα διαφοροποιούνται 
ως προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή 
τους παρόχους των προϊόντων και δεν 
πρέπει να περιορίζονται στα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται ή 
παρέχονται από οντότητες που συνδέονται 
στενά με την επιχείρηση επενδύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατόπιν πρότασης του ΕΓΕΚ

Τροπολογία 735
Peter Simon
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) αξιολογεί έναν επαρκώς μεγάλο αριθμό 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
διατίθενται στην αγορά. Τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα διαφοροποιούνται 
ως προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή 
τους παρόχους των προϊόντων και δεν 
πρέπει να περιορίζονται στα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται ή 
παρέχονται από οντότητες που συνδέονται 
στενά με την επιχείρηση επενδύσεων,

i) αξιολογεί πλήρως τη σχετική αγορά και 
συμβουλεύει τον πελάτη αμερόληπτα και 
χωρίς περιορισμούς. Τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα διαφοροποιούνται 
ως προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή 
τους παρόχους των προϊόντων και δεν 
πρέπει να περιορίζονται στα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται ή 
παρέχονται από οντότητες που συνδέονται 
στενά με την επιχείρηση επενδύσεων,

Or. de

Τροπολογία 736
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) αξιολογεί έναν επαρκώς μεγάλο αριθμό 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
διατίθενται στην αγορά. Τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα διαφοροποιούνται 
ως προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή 
τους παρόχους των προϊόντων και δεν 
πρέπει να περιορίζονται στα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται ή 
παρέχονται από οντότητες που συνδέονται 
στενά με την επιχείρηση επενδύσεων,

(i) διεξάγει συνολική και δίκαιη ανάλυση 
της σχετικής αγοράς και παρέχει 
συμβουλές οι οποίες είναι αμερόληπτες 
και χωρίς περιορισμούς. Τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα διαφοροποιούνται 
ως προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή 
τους παρόχους των προϊόντων και δεν 
πρέπει να περιορίζονται στα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται ή 
παρέχονται από οντότητες που συνδέονται 
στενά με την επιχείρηση επενδύσεων,

Or. en

Τροπολογία 737
Arlene McCarthy
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) αξιολογεί έναν επαρκώς μεγάλο αριθμό 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
διατίθενται στην αγορά. Τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα διαφοροποιούνται 
ως προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή 
τους παρόχους των προϊόντων και δεν 
πρέπει να περιορίζονται στα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται ή 
παρέχονται από οντότητες που συνδέονται 
στενά με την επιχείρηση επενδύσεων,

(i) διεξάγει συνολική και δίκαιη ανάλυση 
της σχετικής αγοράς και παρέχει 
συμβουλές οι οποίες είναι αμερόληπτες 
και χωρίς περιορισμούς. Τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα διαφοροποιούνται 
ως προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή 
τους παρόχους των προϊόντων και δεν 
πρέπει να περιορίζονται στα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται ή 
παρέχονται από οντότητες που συνδέονται 
στενά με την επιχείρηση επενδύσεων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια της Επιτροπής για ανεξάρτητες επενδυτικές συμβουλές δεν προχωρούν αρκετά 
ώστε να διασφαλίσουν ότι οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι εξετάζουν το σύνολο της αγοράς και 
παρέχουν αμερόληπτες συμβουλές.

Τροπολογία 738
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) αξιολογεί έναν επαρκώς μεγάλο αριθμό 
χρηματοπιστωτικών μέσων που διατίθενται 
στην αγορά. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν πρέπει να περιορίζονται 
στα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
εκδίδονται ή παρέχονται από οντότητες 
που συνδέονται στενά με την επιχείρηση 
επενδύσεων,

(i) αξιολογεί έναν επαρκώς μεγάλο αριθμό 
χρηματοπιστωτικών μέσων που διατίθενται 
στην αγορά και παρέχει συμβουλές οι 
οποίες είναι αμερόληπτες και χωρίς 
περιορισμούς. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν πρέπει να περιορίζονται 
στα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
εκδίδονται ή παρέχονται από οντότητες 
που συνδέονται στενά με την επιχείρηση 
επενδύσεων,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι επενδύσεων παρέχουν αμερόληπτες 
συμβουλές.

Τροπολογία 739
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) 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 υπηρεσίας προς τους 
πελάτες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιτίθεται στην εισαγωγή απαγόρευσης για κάθε είδους αντιπαροχή κατά την παροχή 
επενδυτικών συμβουλών σε ανεξάρτητη βάση.

Τροπολογία 740
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) 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 υπηρεσίας προς τους 

διαγράφεται
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πελάτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός των αμοιβών πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά. Το Ηνωμένο Βασίλειο 
εισήγαγε υψηλότερα πρότυπα προστασίας των καταναλωτών με τη μορφή της Επανεξέτασης της 
Κατανομής του Λιανικού Εμπορίου. Κρίνεται σκόπιμο, προς το συμφέρον της ευρωπαϊκής 
ενιαίας αγοράς και προκειμένου να παρασχεθεί προστασία σε όλους τους καταναλωτές στην ΕΕ 
καθώς και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών συμβούλων, να εφαρμοστούν 
τα εν λόγω υψηλότερα πρότυπα σε ολόκληρη την οδηγία MiFID.

Τροπολογία 741
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) 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 υπηρεσίας προς τους πελάτες.

(ii) δεν αποδέχεται αντιπαροχές 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 υπηρεσίας προς τους 
πελάτες εκτός εάν οι εν λόγω αμοιβές, 
προμήθειες ή χρηματικά οφέλη 
μεταφέρονται στον πελάτη.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων, επίσης, δεν 
επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες οι 
οποίες αμείβονται με αμοιβές, προμήθειες 
ή άλλα οφέλη που καταβάλλονται ή 
παρέχονται από χρηματοπιστωτικό 
οργανισμό ή από πρόσωπο που ενεργεί 
για λογαριασμό χρηματοπιστωτικού 
οργανισμού ο οποίος εκδίδει επενδυτικά 
προϊόντα που οι επιχειρήσεις προτείνουν, 
εκτός εάν μεταφέρουν τις αμοιβές, 
προμήθειες ή άλλα οφέλη στον επενδυτή.

Or. en



AM\901765EL.doc 63/191 PE489.465v01-00

EL

Τροπολογία 742
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) 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 υπηρεσίας προς τους πελάτες.

ii) παρέχει στον πελάτη τη συμβατική 
δυνατότητα να ενημερώνεται σχετικά με
αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά 
οφέλη που καταβάλλονται στην 
επιχείρηση επενδύσεων ή παρέχονται από 
τρίτο ή από πρόσωπο που ενεργεί για 
λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την 
παροχή της υπηρεσίας προς τους πελάτες.

Or. nl

Τροπολογία 743
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) 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 υπηρεσίας προς τους 
πελάτες.

(ii) ενημερώνει τον πελάτη κατά πόσον τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που συνιστά 
περιορίζονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα 
που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που συνδέονται στενά με την 
επιχείρηση επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 744
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) 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 υπηρεσίας προς τους πελάτες.

(ii) ενημερώνει τους πελάτες της πριν από 
τη συμφωνία σχετικά με τις 
αναμενόμενες 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 υπηρεσίας προς τους 
πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 745
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) 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 υπηρεσίας προς τους πελάτες.

(ii) δεν αποδέχεται και δεν λαμβάνει 
αμοιβές, προμήθειες, οφέλη ή άλλες 
αντιπαροχές που καταβάλλονται ή 
παρέχονται από τρίτο ή από πρόσωπο που 
ενεργεί για λογαριασμό τρίτου σε σχέση με 
την παροχή της υπηρεσίας προς τους 
πελάτες. 

Or. en

Τροπολογία 746
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) δεν αποδέχεται και δεν λαμβάνει
αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά 
οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται 
από τρίτο ή από πρόσωπο που ενεργεί για 

(ii) δεν αναμένει αμοιβές, προμήθειες ή 
άλλα χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται 
ή παρέχονται από τρίτο ή από πρόσωπο 
που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου σε 
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λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την 
παροχή της υπηρεσίας προς τους πελάτες.

σχέση με την παροχή της υπηρεσίας προς 
τους πελάτες, τα οποία υπερβαίνουν την 
αμοιβή που πρέπει να καταβληθεί από τον 
πελάτη σε σχέση με τις επενδυτικές 
συμβουλές της.

Or. en

Τροπολογία 747
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) 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 υπηρεσίας προς τους πελάτες.

ii) δεν αποδέχεται και δεν λαμβάνει 
αμοιβές, προμήθειες, άλλα χρηματικά 
οφέλη ή παροχές σε χρήμα, ή άλλο 
δέλεαρ, που καταβάλλονται ή παρέχονται 
από τρίτο ή από πρόσωπο που ενεργεί για 
λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την 
παροχή της υπηρεσίας προς τους πελάτες ή 
από πρόσωπο που διατηρεί στενή σχέση 
με την επιχείρηση επενδύσεων.

Or. de

Τροπολογία 748
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) 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 υπηρεσίας προς τους πελάτες.

(ii) 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 υπηρεσίας προς τους πελάτες.
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων, επίσης, δεν 
επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες οι 
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οποίες αμείβονται με αμοιβές, προμήθειες 
ή άλλα οφέλη που καταβάλλονται ή 
παρέχονται από χρηματοπιστωτικό 
οργανισμό ή από πρόσωπο που ενεργεί 
για λογαριασμό χρηματοπιστωτικού 
οργανισμού, ο οποίος εκδίδει επενδυτικά 
προϊόντα που προτείνουν.

Or. en

Τροπολογία 749
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) 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 υπηρεσίας προς τους πελάτες.

(ii) 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 υπηρεσίας προς τους πελάτες 
αλλά αμείβεται μόνο μέσω επιβαρύνσεων 
που καταβάλλονται από τον πελάτη ή για 
λογαριασμό του πελάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια της Επιτροπής για ανεξάρτητες επενδυτικές συμβουλές δεν προχωρούν αρκετά 
ώστε να διασφαλίσουν ότι οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι εξετάζουν το σύνολο της αγοράς και 
παρέχουν αμερόληπτες συμβουλές.

Τροπολογία 750
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο ii α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii a) δεν αναμένει υπερβολικές αμοιβές, 
προμήθειες ή άλλα χρηματικά οφέλη από 
τον κύκλο εργασιών του χαρτοφυλακίου 
του πελάτη της.

Or. en

Τροπολογία 751
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – σημείο ii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii β) λαμβάνει αμοιβές, προμήθειες ή 
άλλα χρηματικά οφέλη από τρίτο ή από 
πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό 
τρίτου σε διαρκή βάση μόνο εφόσον κατά 
τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου 
παρέχει διαρκή περιοδική αξιολόγηση 
των χρηματοπιστωτικών μέσων που 
προτείνονται. Σε μια τέτοια διαρκή 
αξιολόγηση περιλαμβάνεται, τουλάχιστον, 
η εφαρμογή ενός μηχανισμού 
προειδοποίησης για προϊόντα των οποίων 
η συμπεριφορά αποκλίνει από εκείνο που 
αναμενόταν υπό κανονικές συνθήκες ή 
για τα οποία οι πιθανότητες κέρδους 
έχουν αλλάξει σημαντικά από εκείνο που 
αναμενόταν.

Or. en

Τροπολογία 752
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε 
επιχειρήσεις επενδύσεων, στις οποίες δεν 
επιτρέπεται να έχουν χρηματικά οφέλη 
από τρίτους σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
να χρεώνουν οικίες προμήθειες σε κάθε 
διαδικασία πώλησης και να 
συνυπολογίζουν αντιπαροχές που 
μεταφέρονται στους επενδυτές έναντι 
αμοιβών για συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 753
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων 
παρέχει επενδυτικές συμβουλές, η 
επιχείρηση:
(i) εξετάζει επαρκώς μεγάλο αριθμό 
χρηματοπιστωτικών μέσων στο πλαίσιο 
του φάσματος προϊόντων της επιχείρησης 
και
(ii) συστήνει ένα ή περισσότερα 
κατάλληλα χρηματοπιστωτικά μέσα 
ανάλογα με τις προτιμήσεις, τις ανάγκες, 
την οικονομική και την προσωπική 
κατάσταση του πελάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιχείρηση επενδύσεων ενεργεί πάντοτε προς το συμφέρον του πελάτη.
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Τροπολογία 754
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση 
επενδύσεων αμείβει το προσωπικό της, 
τους ορισθέντες αντιπροσώπους ή άλλες 
επιχειρήσεις επενδύσεων δεν εμποδίζει 
την εκπλήρωση της υποχρέωσής της να 
ενεργεί προς το συμφέρον των πελατών. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις 
περιπτώσεις που το προσωπικό παρέχει 
συμβουλές σχετικά με ή πωλεί 
χρηματοπιστωτικά μέσα σε ιδιώτες 
πελάτες, οι δομές αμοιβής τού 
εμπλεκόμενου προσωπικού δεν 
επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητά του 
να παρέχει αντικειμενικές συστάσεις, 
όπου χρειάζεται, ή να παρέχει 
πληροφορίες κατά τρόπο δίκαιο, σαφή 
και μη παραπλανητικό, διασφαλίζοντας 
μεταξύ άλλων ότι η αμοιβή δεν εξαρτάται 
μόνο από στόχους πώλησης ή 
αποδοτικότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων και δεν προκαλεί αδικαιολόγητες 
συγκρούσεις συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 755
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να 
καθορίσει τις αποδεκτές αναλογίες 
κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου και τη 
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συνεπαγόμενη αποζημίωση. 
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2012. 

Or. en

Τροπολογία 756
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Στον επενδυτή παρέχονται 
λεπτομέρειες για όλες τις κρατήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και 
των δαπανών, σε συγκεντρωτικό επίπεδο. 
Σε αυτό περιλαμβάνεται απεικόνιση της 
μακροπρόθεσμης επίπτωσης στις 
αποδόσεις μέσω άμεσης σύγκρισης της 
απόδοσης στον επενδυτή με τις συνολικές 
αποδόσεις. Αυτό παρέχεται πριν από την 
επένδυση βάσει λογικής πρόβλεψης και 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως για κάθε 
υφιστάμενη επένδυση. Η ΕΑΚΑΑ εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους 
κατάλληλους μορφότυπους προβλέψεων 
και παρουσιάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο των συγκεντρωτικών κρατήσεων σε ορισμένες επενδύσεις σημαίνει ότι ο 
πραγματικός συντελεστής απόδοσης είναι πολύ χαμηλός. Αυτό κρύβεται ανάμεσα στα επίπεδα 
επενδύσεων ή δεν γίνεται αντιληπτό όταν αναφέρεται με όρους μικρών ποσοστιαίων μονάδων, 
συνεπώς πρέπει να φαίνεται ο αντίκτυπος στις αποδόσεις.
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Τροπολογία 757
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Μια επιχείρηση επενδύσεων μπορεί 
να συμφωνήσει ρητά με καθέναν από 
τους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες 
της να μην παρέχει επενδυτικές 
συμβουλές εάν:
(i) η συμφωνία είναι σαφής και ορθώς 
τεκμηριωμένη κατά το προσυμβατικό και 
το συμβατικό στάδιο της επένδυσης, και
(ii) οι πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες 
είναι δεόντως ενήμεροι για τις επιπτώσεις 
και τις συνέπειες της μη λήψης της 
υπηρεσίας επενδυτικών συμβουλών.

Or. en

Αιτιολόγηση

The amendment aims set out the boundaries of what constitutes “investment advice”, and 
seeks to differentiate it from other investment services, such as non-personal 
recommendations or recommendations not presented as suitable, and from other non-
investment related services, such as marketing. If both the provider and receiver of the 
investment service are aware of the kind of service provided and the risks and consequences 
associated with it and, on that basis, agree to go ahead, the receiver will not be entitled to 
claim that it expected to receive a service other than that agreed on and the provider will not 
be entitled to breach the legal requirements in respect thereof, alleging lack of clarity. In 
order to bolster legal certainty in respect of the requirements the investment service must 
meet, the matter must be dealt with in the MiFID revision.

Τροπολογία 758
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση 
επενδύσεων παρέχει συμβουλές,
διαχείριση χαρτοφυλακίου ή άλλες 
υπηρεσίες λόγω των οποίων ο πελάτης 
μπορεί να εξαρτάται εύλογα από τις 
ενέργειες της επιχείρησης προς το 
συμφέρον του, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις δεν 
αποδέχονται αμοιβές, προμήθειες ή 
χρηματικά οφέλη όταν αυτά μπορούν να 
επηρεάσουν ή να προκαταλάβουν 
συμβουλές ή αποφάσεις που λαμβάνονται 
για λογαριασμό του πελάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναμένεται ότι οι επιχειρήσεις θα αποφεύγουν τη λήψη πληρωμών ή οφελών από 
τρίτους σε καταστάσεις κατά τις οποίες αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το καθήκον της 
επιχείρησης να δρα προς το συμφέρον του πελάτη της. Ωστόσο, η τροπολογία επιτρέπει ευελιξία 
στα κράτη μέλη ώστε να εξετάσουν τον καλύτερο τρόπο διαφύλαξης των συμφερόντων του 
πελάτη με βάση τις ιδιαιτερότητες της εθνικής αγοράς τους.

Τροπολογία 759
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. 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 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 760
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. 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 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

6. Κατά την παροχή διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου σε επαγγελματίες ή 
ιδιώτες πελάτες σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 η επιχείρηση επενδύσεων,
πριν από τη σύναψη συμφωνίας, 
ενημερώνει τους πελάτες της σχετικά με 
τις αναμενόμενες 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 
υπηρεσίας προς τους πελάτες. Η 
περιοδική έκθεση που γνωστοποιείται 
από την επιχείρηση επενδύσεων κάθε 6 
μήνες γνωστοποιεί όλες τις 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 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 761
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά την παροχή διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου, η επιχείρηση επενδύσεων 
δεν αποδέχεται και δεν λαμβάνει αμοιβές, 
προμήθειες ή άλλα χρηματικά οφέλη που 

6. Κατά την παροχή διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου, η επιχείρηση επενδύσεων 
δεν αποδέχεται και δεν λαμβάνει αμοιβές, 
προμήθειες ή άλλα χρηματικά οφέλη που 
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καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτο ή 
από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό 
τρίτου σε σχέση με την παροχή της 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτο ή 
από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό 
τρίτου σε σχέση με την παροχή της 
υπηρεσίας προς τους πελάτες, εκτός εάν:

α) ο πελάτης είναι δεόντως ενήμερος για 
τις εν λόγω αμοιβές, προμήθειες ή 
χρηματικά οφέλη πριν από την παροχή 
της σχετικής υπηρεσίας·
β) οι εν λόγω αμοιβές, προμήθειες ή 
χρηματικά οφέλη είναι προς όφελος του 
πελάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Monetary inducements in the case of portfolio management should not be banned entirely. 
Non-monetary benefits such as soft commissions (broker research, financial analysis or 
pricing information systems) provide important assistance for asset managers in the process 
of taking investment decisions or transmitting orders for execution and are subject to MiFID 
Level 2 requirement that they enhance the quality of the service. Soft commissions should be 
allowed in relation to portfolio management, as they help to reduce fees to clients, and assist 
investment managers in providing a better service to their clients.

Τροπολογία 762
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. 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 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

6. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
παρέχει επενδυτικές συμβουλές ή 
διαχείριση χαρτοφυλακίου σε ιδιώτη 
πελάτη, ή πωλεί ένα χρηματοπιστωτικό 
μέσο σε ιδιώτη πελάτη χωρίς την παροχή 
συμβουλών, πρέπει να λάβει αμοιβή από 
τον πελάτη μόνο για αυτές και για τυχόν
στενά σχετιζόμενες υπηρεσίες. Σε σχέση 
με όλες αυτές τις υπηρεσίες μια
επιχείρηση επενδύσεων:
i) δεν αποδέχεται αμοιβές, προμήθειες ή 
μη χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται ή 
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παρέχονται από τρίτο ή από πρόσωπο που 
ενεργεί για λογαριασμό τρίτου ακόμα και 
όταν η επιχείρηση σκοπεύει να επιστρέψει 
τις πληρωμές στον πελάτη,
ii) παρουσιάζει με σαφήνεια τις 
επιβαρύνσεις της για τον ιδιώτη πελάτη 
σε ένα ενιαίο νομισματικό ποσό ή με 
απλούς ποσοστιαίους όρους,
iii) κατά τη διανομή των προϊόντων της, 
δεν ομαδοποιεί τις επιβαρύνσεις για 
παροχή συμβουλών, διαχείριση 
χαρτοφυλακίου ή διανομή με τις 
επιβαρύνσεις προϊόντων, αλλά πρέπει να 
γνωστοποιήσει το κόστος κάθε 
δραστηριότητας ξεχωριστά με βάση το 
οικονομικό τους κόστος,
iv) δεν πρέπει να αξιολογεί την απόδοση 
των εργαζομένων ούτε να υπολογίζει την 
αμοιβή των εργαζομένων κατά τρόπο που 
να εξαρτάται σημαντικά από τους όγκους 
πωλήσεων ή τα έσοδα που αποφέρει ο 
εργαζόμενος στην επιχείρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ηνωμένο Βασίλειο εισήγαγε υψηλότερα πρότυπα προστασίας των καταναλωτών με τη 
μορφή της Επανεξέτασης της Κατανομής του Λιανικού Εμπορίου. Κρίνεται σκόπιμο, προς το 
συμφέρον της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και προκειμένου να παρασχεθεί προστασία σε όλους 
τους καταναλωτές στην ΕΕ καθώς και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών 
συμβούλων, να εφαρμοστούν τα εν λόγω υψηλότερα πρότυπα σε ολόκληρη την οδηγία MiFID.

Τροπολογία 763
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά την παροχή διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου, η επιχείρηση επενδύσεων 
δεν αποδέχεται και δεν λαμβάνει αμοιβές, 
προμήθειες ή άλλα χρηματικά οφέλη που 

6. Κατά την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή 
άλλης υπηρεσίας, δυνάμει των οποίων ο 
ιδιώτης πελάτης δικαιούται να βασίζεται 
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καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτο ή 
από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό 
τρίτου σε σχέση με την παροχή της 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

στην κρίση της, η επιχείρηση επενδύσεων:

α) αμείβεται μόνο μέσω επιβαρύνσεων 
που καταβάλλονται από τον πελάτη ή για 
λογαριασμό του πελάτη, και δεν επιζητά 
ούτε αποδέχεται άλλες αμοιβές ή οφέλη 
σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες· και
β) δεν αποδέχεται και δεν λαμβάνει 
αμοιβές, προμήθειες ή άλλα οφέλη που 
καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτο ή 
από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό 
τρίτου σε σχέση με την παροχή της 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 764
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. 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
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

6. Κατά την παροχή διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου σε επαγγελματίες ή 
ιδιώτες πελάτες κατά την έννοια του 
άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο 9 και 10 
η επιχείρηση επενδύσεων, πριν από τη 
συμφωνία, ενημερώνει τον πελάτη της 
σχετικά με την αναμενόμενη κλίμακα των
αντιπαροχών. Η περιοδική έκθεση 
γνωστοποιεί όλες τις καταβληθείσες ή 
εισπραχθείσες αντιπαροχές κατά την
προηγούμενη περίοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου απαγορεύεται να αποδέχονται χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται από τρίτο 
για τέτοιου είδους υπηρεσίες (εκτός εάν ληφθούν απευθείας από τους επενδυτές). Η υποχρέωση 
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που αναφέρεται δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι ιδιώτες και οι επαγγελματίες πελάτες 
γενικά απαιτούν υψηλότερο επίπεδο προστασίας σε σύγκριση με τους επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους. Σε αυτό το πλαίσιο, το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει 
να περιορίζεται σε καταστάσεις όπου οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου παρέχονται σε ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες.

Τροπολογία 765
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. 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 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

6. Κατά την παροχή διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου ή επενδυτικών 
συμβουλών, η επιχείρηση επενδύσεων δεν 
αποδέχεται και δεν λαμβάνει αμοιβές, 
προμήθειες, οφέλη ή άλλες αντιπαροχές
που καταβάλλονται ή παρέχονται από 
τρίτο ή από πρόσωπο που ενεργεί για 
λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την 
παροχή της υπηρεσίας προς τους πελάτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαγορευτεί η προμήθεια για παροχή επενδυτικής συμβουλής καθώς δημιουργεί 
σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στον σύμβουλο επενδύσεων και τον πελάτη.

Τροπολογία 766
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. 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 

6. Κατά την παροχή διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου, παρέχεται στον πελάτη η 
συμβατική δυνατότητα να ενημερώνεται 
σχετικά με αμοιβές, προμήθειες ή άλλα 
χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται στην 
επιχείρηση επενδύσεων ή παρέχονται από 
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τρίτου σε σχέση με την παροχή της 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

τρίτο ή από πρόσωπο που ενεργεί για 
λογαριασμό τρίτου.

Or. nl

Τροπολογία 767
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. 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 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

6. Κατά την παροχή διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου, η επιχείρηση επενδύσεων 
γνωστοποιεί με συγκεκριμένο ή γενικό 
τρόπο πότε μπορεί να λάβει αμοιβές, 
προμήθειες ή χρηματικά οφέλη από 
τρίτους και πού και πώς οι πελάτες
μπορούν να λάβουν λεπτομερή 
πληροφόρηση σχετικά με τις πληρωμές 
αυτές.

Or. en

Τροπολογία 768
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. 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 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

6. Κατά την παροχή διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου, η επιχείρηση επενδύσεων, 
πριν από τη συμφωνία, ενημερώνει τον 
πελάτη της για την αναμενόμενη κλίμακα 
των αντιπαροχών. Η περιοδική έκθεση 
γνωστοποιεί όλες τις καταβληθείσες ή 
εισπραχθείσες αντιπαροχές κατά την
προηγούμενη περίοδο.

Or. en
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Τροπολογία 769
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. 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 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

6. Κατά την παροχή διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου, επενδυτικών συμβουλών 
ή άλλης υπηρεσίας, δυνάμει των οποίων ο 
πελάτης δικαιούται να βασίζεται στην 
κρίση της, 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 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 770
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. 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 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

6. 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 
υπηρεσίας προς τους πελάτες. Εάν 
προβλέπεται χρηματικό όφελος πρέπει να 
μεταβιβάζεται στον επενδυτή

Or. en
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Τροπολογία 771
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a Κατά την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου, 
μια επιχείρηση και οποιοσδήποτε ενεργεί 
για λογαριασμό της επιχείρησης 
επενδύσεων, σε σχέση με αυτές τις 
υπηρεσίες:
(i) δεν αποδέχεται και δεν λαμβάνει 
αμοιβές, προμήθειες ή άλλα οφέλη που 
καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτο ή 
από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό 
τρίτου αλλά αμείβεται μόνο μέσω 
επιβαρύνσεων που καταβάλλονται από 
τον πελάτη ή για λογαριασμό του πελάτη·
(ii) γνωστοποιεί ρητώς στον πελάτη 
τιμολόγιο με τις επιβαρύνσεις της και, 
όπου η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες σε 
σχέση με ένα ή περισσότερα ενδοεταιρικά 
χρηματοπιστωτικά μέσα, διασφαλίζει ότι 
οι επιβαρύνσεις παρουσιάζονται χωριστά 
από τις επιβαρύνσεις για οποιοδήποτε 
χρηματοπιστωτικό μέσο·
(iii) διασφαλίζει ότι ούτε η αμοιβή, οι 
επιβραβεύσεις ή οι πληρωμές σε είδος 
που παρέχονται στους υπαλλήλους ή τους 
αντιπροσώπους οι οποίοι συμμετείχαν 
στην παροχή συμβουλών ή την πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων σε ιδιώτες 
πελάτες, ούτε οι επανεξετάσεις των 
επιδόσεων των υπαλλήλων ή των 
αντιπροσώπων, ωθούν τους εν λόγω 
υπαλλήλους ή αντιπροσώπους να δρουν 
διαφορετικά παρά προς το συμφέρον 
κάθε μεμονωμένου ιδιώτη πελάτη·
(iv) ενημερώνει τον πελάτη κατά πόσον 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνιστά 
περιορίζονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα 
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που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που συνδέονται στενά με την 
επιχείρηση επενδύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαγορευτεί η προμήθεια για κάθε επενδυτική συμβουλή καθώς δημιουργεί σοβαρή 
σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στον σύμβουλο επενδύσεων και τον πελάτη.  Επιπλέον, 
πρέπει να αντιμετωπιστούν οι πρακτικές αμοιβής (και για την παροχή συμβουλών και για τις 
πωλήσεις) στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και να εξεταστεί η επέκταση της απαγόρευσης για 
τις προμήθειες σε κάθε τύπο συμβουλών. 

Τροπολογία 772
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πολιτικές αμοιβής μιας επιχείρησης 
επενδύσεων σε σχέση με τους 
υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους ή άλλες 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις επενδύσεων 
δεν επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητά 
της να ενεργεί προς το συμφέρον των 
πελατών. Για τους υπαλλήλους εκείνους 
που παρέχουν συμβουλές ή πωλούν 
χρηματοπιστωτικά μέσα σε ιδιώτες 
πελάτες, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
η αμοιβή τους από την επιχείρηση δεν θα 
επηρεάσει την αμεροληψία τους όσον 
αφορά την εκ μέρους τους διατύπωση 
κατάλληλων συστάσεων ή 
πραγματοποίηση ενδεδειγμένων 
πωλήσεων ή παρουσίαση πληροφοριών 
με δίκαιη, σαφή και μη παραπλανητική 
μορφή. Η αμοιβή στις περιπτώσεις αυτές 
δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τους 
στόχους πωλήσεων ούτε από το κέρδος 
για την επιχείρηση από ένα συγκεκριμένο 
χρηματοπιστωτικό μέσο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα αυτή παράγραφος επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση όσον αφορά τις 
πρακτικές αμοιβής εντός των επιχειρήσεων προκειμένου να αποτραπούν οι κίνδυνοι 
μεροληψίας κατά την παροχή συμβουλών και κατά τις πωλήσεις χρηματοπιστωτικών μέσων 
στους πελάτες. Δεν πρέπει να επιτρέπονται συστήματα αμοιβής, όπως τα σημαντικά επιμίσθια 
πωλήσεων που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο, όταν υπάρχει 
κίνδυνος μια επιχείρηση επενδύσεων να συστήσει ή να πωλήσει προϊόντα ή υπηρεσίες στους 
πελάτες κατά τρόπο ανάρμοστο. 

Τροπολογία 773
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Μια επιχείρηση επενδύσεων δεν 
πρέπει να παρέχει ή να καταβάλλει 
αμοιβές, προμήθειες ή χρηματικά ή μη 
χρηματικά οφέλη σε άλλη επιχείρηση 
επενδύσεων ή σε τρίτο πρόσωπο προς 
όφελος άλλης επιχείρησης, σχετικά με την 
παροχή συμβουλών, την πώληση ή τη 
διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων εκ 
μέρους της άλλης επιχείρησης για ιδιώτες 
πελάτες, ή τυχόν στενά σχετιζόμενες 
υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ηνωμένο Βασίλειο εισήγαγε υψηλότερα πρότυπα προστασίας των καταναλωτών με τη 
μορφή της Επανεξέτασης της Κατανομής του Λιανικού Εμπορίου. Κρίνεται σκόπιμο, προς το 
συμφέρον της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και προκειμένου να παρασχεθεί προστασία σε όλους 
τους καταναλωτές στην ΕΕ καθώς και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών 
συμβούλων, να εφαρμοστούν τα εν λόγω υψηλότερα πρότυπα σε ολόκληρη την οδηγία MiFID.

Τροπολογία 774
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Κάθε επιχείρηση επενδύσεων που 
παρέχει συμβουλές ή πωλεί 
χρηματοπιστωτικά μέσα σε ιδιώτες 
πελάτες διασφαλίζει ότι το προσωπικό 
της δεν αμείβεται ούτε αξιολογείται κατά 
τρόπο που έρχεται σε σύγκρουση με το 
καθήκον της να ενεργεί προς το συμφέρον 
των πελατών της. Συγκεκριμένα, δεν 
προβαίνει σε καμία ρύθμιση υπό τη 
μορφή αμοιβών ή υπό άλλη μορφή η 
οποία θα ωφελούσε το προσωπικό με 
τέτοιο τρόπο ώστε να του παρέχονται 
κίνητρα για σύσταση ενός συγκεκριμένου 
χρηματοπιστωτικού μέσου σε ιδιώτη 
πελάτη ενώ η επιχείρηση θα μπορούσε να 
προσφέρει άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο, 
το οποίο θα ικανοποιούσε καλύτερα τις 
ανάγκες του πελάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατόπιν πρότασης της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών.

Τροπολογία 775
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Κάθε επιχείρηση επενδύσεων που 
παρέχει συμβουλές ή πωλεί 
χρηματοπιστωτικά μέσα σε ιδιώτες 
πελάτες διασφαλίζει ότι το προσωπικό 
της δεν αμείβεται ούτε αξιολογείται κατά 
τρόπο που έρχεται σε σύγκρουση με το 
καθήκον της να ενεργεί προς το συμφέρον 
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των πελατών της. Συγκεκριμένα, δεν 
προβαίνει σε καμία ρύθμιση υπό τη 
μορφή αμοιβών ή υπό άλλη μορφή που θα 
ωφελούσε το προσωπικό με τέτοιο τρόπο 
ώστε να του παρέχονται κίνητρα για 
σύσταση ενός συγκεκριμένου 
χρηματοπιστωτικού μέσου σε ιδιώτη 
πελάτη ενώ η επιχείρηση θα μπορούσε να 
προσφέρει άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο, 
το οποίο θα ικανοποιούσε καλύτερα τις 
ανάγκες του πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 776
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν μια υπηρεσία επενδύσεων 
προσφέρεται σε συνδυασμό με άλλη 
υπηρεσία ή προϊόν ως μέρος δέσμης ή ως 
όρος για την ίδια συμφωνία ή δέσμη, η 
επιχείρηση επενδύσεων ενημερώνει τον 
πελάτη για τη δυνατότητα αγοράς των 
διάφορων στοιχείων ανεξάρτητα και 
παρέχει χωριστή τεκμηρίωση για το 
κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου.

διαγράφεται

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει το αργότερο μέχρι 
τις [] και επικαιροποιεί περιοδικά 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
αξιολόγηση και την εποπτεία των 
διασταυρούμενων πωλήσεων, στις οποίες 
αναφέρονται συγκεκριμένα καταστάσεις 
στις οποίες οι πρακτικές των 
διασταυρούμενων πωλήσεων δεν 
συνάδουν με τις υποχρεώσεις της 
παραγράφου 1.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των διατάξεων των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΚΑΑ είναι ιδιαίτερα 
περίπλοκη, ενώ εάν τις εξετάσουμε σε σχέση με την αναμενόμενη αύξηση της διαφάνειας 
επιδιώκοντας να δούμε τη συνάρτηση κόστους/οφέλους, δεν διαπιστώνεται λογική συσχέτιση.

Τροπολογία 777
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν μια υπηρεσία επενδύσεων 
προσφέρεται σε συνδυασμό με άλλη 
υπηρεσία ή προϊόν ως μέρος δέσμης ή ως 
όρος για την ίδια συμφωνία ή δέσμη, η 
επιχείρηση επενδύσεων ενημερώνει τον 
πελάτη για τη δυνατότητα αγοράς των 
διάφορων στοιχείων ανεξάρτητα και 
παρέχει χωριστή τεκμηρίωση για το 
κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου.

διαγράφεται

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει το αργότερο μέχρι 
τις [] και επικαιροποιεί περιοδικά 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
αξιολόγηση και την εποπτεία των 
διασταυρούμενων πωλήσεων, στις οποίες 
αναφέρονται συγκεκριμένα καταστάσεις 
στις οποίες οι πρακτικές των 
διασταυρούμενων πωλήσεων δεν 
συνάδουν με τις υποχρεώσεις της 
παραγράφου 1.

Or. en

Τροπολογία 778
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν μια υπηρεσία επενδύσεων 
προσφέρεται σε συνδυασμό με άλλη 
υπηρεσία ή προϊόν ως μέρος δέσμης ή ως 
όρος για την ίδια συμφωνία ή δέσμη, η 
επιχείρηση επενδύσεων ενημερώνει τον 
πελάτη για τη δυνατότητα αγοράς των 
διάφορων στοιχείων ανεξάρτητα και 
παρέχει χωριστή τεκμηρίωση για το 
κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου.

Εάν μια υπηρεσία επενδύσεων 
προσφέρεται σε συνδυασμό με άλλη 
υπηρεσία ή προϊόν ως μέρος δέσμης ή ως 
όρος για την ίδια συμφωνία ή δέσμη, η 
επιχείρηση επενδύσεων ενημερώνει τον 
πελάτη για τη δυνατότητα αγοράς των 
διάφορων στοιχείων ανεξάρτητα και 
παρέχει χωριστή τεκμηρίωση για το 
κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου. Τα επενδυτικά προϊόντα δεν 
μπορούν να προσφερθούν σε ενδεχόμενη 
πώληση με άλλα επενδυτικά προϊόντα, 
καταθέσεις ή χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες με εξαίρεση τον τρέχοντα 
λογαριασμό ή τον λογαριασμό 
χρεογράφων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατόπιν πρότασης του ΕΓΕΚ.

Τροπολογία 779
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν μια υπηρεσία επενδύσεων 
προσφέρεται σε συνδυασμό με άλλη 
υπηρεσία ή προϊόν ως μέρος δέσμης ή ως 
όρος για την ίδια συμφωνία ή δέσμη, η 
επιχείρηση επενδύσεων ενημερώνει τον 
πελάτη για τη δυνατότητα αγοράς των 
διάφορων στοιχείων ανεξάρτητα και 
παρέχει χωριστή τεκμηρίωση για το 
κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου.

Εάν μια υπηρεσία επενδύσεων 
προσφέρεται σε συνδυασμό με άλλη 
υπηρεσία ή προϊόν ως μέρος δέσμης ή ως 
όρος για την ίδια συμφωνία ή δέσμη, η 
επιχείρηση επενδύσεων ενημερώνει τον 
πελάτη για τη δυνατότητα αγοράς των 
διάφορων στοιχείων ανεξάρτητα και 
παρέχει χωριστή τεκμηρίωση για το 
κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου. Ένα προϊόν που συνδυάζει 
προϊόντα επένδυσης και αποταμίευσης 
δεν μπορεί να προσφερθεί σε ιδιώτες 
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επενδυτές.

Or. en

Τροπολογία 780
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει το αργότερο μέχρι 
τις [] και επικαιροποιεί περιοδικά 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
αξιολόγηση και την εποπτεία των 
διασταυρούμενων πωλήσεων, στις οποίες 
αναφέρονται συγκεκριμένα καταστάσεις 
στις οποίες οι πρακτικές των 
διασταυρούμενων πωλήσεων δεν 
συνάδουν με τις υποχρεώσεις της 
παραγράφου 1.

Η ΕΑΚΑΑ, σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), 
μέσω της κοινής επιτροπής, καταρτίζει το 
αργότερο μέχρι τις [] και επικαιροποιεί 
περιοδικά κατευθυντήριες γραμμές για την 
αξιολόγηση και την εποπτεία των 
διασταυρούμενων πωλήσεων, στις οποίες 
αναφέρονται συγκεκριμένα καταστάσεις 
στις οποίες οι πρακτικές των 
διασταυρούμενων πωλήσεων δεν 
συνάδουν με τις υποχρεώσεις της 
παραγράφου 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία μεταξύ των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών όσον αφορά την κατάρτιση 
κατευθυντηρίων γραμμών έχει μεγάλη σημασία για τις διασταυρούμενες πωλήσεις, δεδομένου 
ότι στην κατάσταση αυτή υπάρχει σαφής συμμετοχή διαφορετικών χρηματοπιστωτικών τομέων, 
όπως του ασφαλιστικού και του τραπεζικού τομέα. (πρόταση της ΕΚΤ)

Τροπολογία 781
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει το αργότερο μέχρι 
τις [] και επικαιροποιεί περιοδικά 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
αξιολόγηση και την εποπτεία των 
διασταυρούμενων πωλήσεων, στις οποίες 
αναφέρονται συγκεκριμένα καταστάσεις 
στις οποίες οι πρακτικές των 
διασταυρούμενων πωλήσεων δεν 
συνάδουν με τις υποχρεώσεις της 
παραγράφου 1.

Η ΕΑΚΑΑ, σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), 
μέσω της κοινής επιτροπής, καταρτίζει το 
αργότερο μέχρι τις [] και επικαιροποιεί 
περιοδικά κατευθυντήριες γραμμές για την 
αξιολόγηση και την εποπτεία των 
διασταυρούμενων πωλήσεων, στις οποίες 
αναφέρονται συγκεκριμένα καταστάσεις 
στις οποίες οι πρακτικές των 
διασταυρούμενων πωλήσεων δεν 
συνάδουν με τις υποχρεώσεις της 
παραγράφου 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία μεταξύ των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών όσον αφορά την κατάρτιση 
κατευθυντηρίων γραμμών έχει μεγάλη σημασία για τις διασταυρούμενες πωλήσεις, δεδομένου 
ότι στην κατάσταση αυτή υπάρχει σαφής συμμετοχή διαφορετικών χρηματοπιστωτικών τομέων, 
όπως του ασφαλιστικού και του τραπεζικού τομέα.

Τροπολογία 782
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει το αργότερο μέχρι 
τις [] και επικαιροποιεί περιοδικά 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
αξιολόγηση και την εποπτεία των 
διασταυρούμενων πωλήσεων, στις οποίες 
αναφέρονται συγκεκριμένα καταστάσεις 
στις οποίες οι πρακτικές των 
διασταυρούμενων πωλήσεων δεν 
συνάδουν με τις υποχρεώσεις της 
παραγράφου 1.

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει το αργότερο μέχρι 
τις [] και επικαιροποιεί περιοδικά 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
αξιολόγηση και την εποπτεία των 
διασταυρούμενων πωλήσεων, στις οποίες 
αναφέρονται συγκεκριμένα καταστάσεις 
στις οποίες οι πρακτικές των 
διασταυρούμενων πωλήσεων δεν 
συνάδουν με τις υποχρεώσεις της 
παραγράφου 1 και του άρθρου 25.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Κατόπιν πρότασης του ΕΓΕΚ.

Τροπολογία 783
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα εφαρμογής 
για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων 
επενδύσεων με τις ανωτέρω αρχές κατά 
την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων 
υπηρεσιών στους πελάτες τους. Οι εν 
λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
λαμβάνουν υπόψη:

διαγράφεται

α) τη φύση της υπηρεσίας ή των 
υπηρεσιών που προσφέρονται ή 
παρέχονται στον πελάτη ή στο δυνητικό 
πελάτη, λαμβανομένων υπόψη του είδους, 
του αντικειμένου, του όγκου και της 
συχνότητας των συναλλαγών,
β) τη φύση των προϊόντων που 
προσφέρονται ή προτείνονται 
συμπεριλαμβανομένων των 
αναφερόμενων στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 χρηματοπιστωτικών μέσων και 
καταθέσεων διαφορετικών τύπων,
γ) το είδος του πελάτη ή του δυνητικού 
πελάτη (ιδιώτης ή επαγγελματίας 
επενδυτής) ή, στην περίπτωση της 
παραγράφου 3, την ταξινόμησή τους ως 
επιλέξιμων αντισυμβαλλόμενων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένης της ποικιλομορφίας των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχονται σε ολόκληρη την 
ΕΕ, είναι σκοπιμότερο να δοθεί ευελιξία στα κράτη μέλη για την κάλυψη των διαφορών κατά 
την εφαρμογή της οδηγίας.  Κατά συνέπεια, το εν λόγω μέτρο δεν είναι αναγκαίο.

Τροπολογία 784
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8a. Τα κράτη μέλη απαιτούν τα άτομα 
που παρέχουν οποιουδήποτε είδους 
επενδυτικές συμβουλές ή, όπου 
χρειάζεται, παρεπόμενες υπηρεσίες σε 
πελάτες, να κατέχουν ικανοποιητικό 
επίπεδο γνώσεων και επάρκειας στη βάση 
αναγνωρισμένων προσόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει θεσπίσει ένα κατώτατο επίπεδο προσόντων για τα άτομα που 
πωλούν χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε ιδιώτες πελάτες, ωστόσο αυτό πρέπει να καθορίζεται 
από κάθε κράτος μέλος λόγω των πολλών διαφορών στις γνώσεις και την πείρα των επενδυτών 
σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 785
Anne E. Jensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8a. Προϋπόθεση για την παροχή 
χρηματοπιστωτικών συμβουλών σε 
ιδιώτες επενδυτές είναι οι σύμβουλοι να 
διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα που 
έχουν θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 
ΕΑΚΑΑ παρέχει δεσμευτικά τεχνικά 
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πρότυπα, τα οποία καθορίζουν το 
υποχρεωτικό περιεχόμενο των 
υποκείμενων προγραμμάτων 
πιστοποίησης και κατάρτισης. Η ΕΑΚΑΑ 
συμφωνεί κατά τις διαβουλεύσεις με τις 
εθνικές αρμόδιες αρχές ποια υφιστάμενα 
προσόντα θεωρούνται ισοδύναμα με το εν 
λόγω πρότυπο.

Or. en

Τροπολογία 786
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 α
1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
χρησιμοποιούν εσωτερικό σύστημα 
αντιστοίχησης εντολών να ζητούν 
προηγουμένως άδεια από την αρμόδια 
αρχή. Προκειμένου να χορηγήσει την εν 
λόγω άδεια, η αρμόδια αρχή επαληθεύει 
ότι το σύστημα διαθέτει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:
α) εξυπηρετεί την πολιτική βέλτιστης 
εκτέλεσης των εντολών από την 
επιχείρηση επενδύσεων·
β) δεν παρέχει σε καμία κατηγορία 
συμμετεχόντων ιδιαίτερα προνόμια όσον 
αφορά την ενημέρωση ή την εκτέλεση 
των εντολών·
γ) δεν συνδέεται με κανένα άλλο 
εσωτερικό σύστημα αντιστοίχησης 
εντολών·
δ) επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες 
να επιλέγουν τις κατηγορίες 
αντισυμβαλλομένων με τους οποίους είναι 
αποδεκτή η διενέργεια συναλλαγών·
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ε) δίνεται συγκεκριμένη περιγραφή του 
στο πλαίσιο των υποχρεώσεων 
μεταδιαπραγματευτικής διαφάνειας.
Βάσει του στοιχείου β) διασφαλίζεται, 
ανάλογα με την περίπτωση, ότι οι εντολές 
για λογαριασμό της ίδιας της επιχείρησης 
επενδύσεων εκτελούνται υπό τις ίδιες 
ακριβώς προϋποθέσεις που εκτελούνται 
και οι εντολές για λογαριασμό τρίτων.
Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων 
προκειμένου να καθορίσει τις ελάχιστες 
κατηγορίες αντισυμβαλλομένων που 
πρέπει να αναγνωρίζουν τα εσωτερικά 
συστήματα εκτέλεσης εντολών.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [...]*.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει 
αυτά τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα 
σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
__________________
*ΕΕ - να συμπληρωθεί η ημερομηνία: …

Or. fr

Τροπολογία 787
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24α
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για τη 
εφαρμογή των διατάξεων προστασίας του 
επενδυτή που θεσπίζονται με την 
παρούσα οδηγία.
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Or. en

Τροπολογία 788
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 β
Οι αρμόδιες αρχές απαιτούν να 
μετατρέπονται σε ΠΜΔ τα εσωτερικά 
συστήματα αντιστοίχησης εντολών στα 
οποία η αναλογία των συναλλαγών που 
διενεργούνται σε σχέση με τις συναλλαγές 
που διενεργούνται συνολικά σε όλα τα 
συστήματα συναλλαγών υπερβαίνει ένα 
συγκεκριμένο κατώτατο όριο.
Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων 
προκειμένου να καθορίσει τις μεθόδους 
υπολογισμού του κατώτατου ορίου.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [...]*.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει 
αυτά τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα 
σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
______________
*ΕΕ - να συμπληρωθεί η ημερομηνία: …

Or. fr

Τροπολογία 789
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24β
Τα κράτη μέλη μπορούν να συστήσουν 
ανεξάρτητους φορείς εκτός από τις 
αρμόδιες αρχές τους, προκειμένου να 
παρακολουθούν τις αγορές και να 
εγκρίνουν την καταλληλότητα των 
προϊόντων για τους ιδιώτες επενδυτές.

Or. en

Τροπολογία 790
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων παρέχει 
επενδυτικές συμβουλές ή διαχείριση 
χαρτοφυλακίου, οφείλει να αντλεί τις 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη 
γνώση και την πείρα του πελάτη ή του 
δυνητικού πελάτη στον επενδυτικό τομέα 
σε σχέση με τον συγκεκριμένο τύπο 
προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και σχετικά 
με τη χρηματοοικονομική κατάσταση και 
τους επενδυτικούς στόχους του, ώστε να 
μπορεί να του συστήσει τις επενδυτικές 
υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
που είναι κατάλληλα για την περίπτωσή 
του.

1. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων παρέχει 
πληροφορίες προϊόντων, επενδυτικές 
συμβουλές ή διαχείριση χαρτοφυλακίου, 
οφείλει να αντλεί τις αναγκαίες 
πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και την 
πείρα του πελάτη ή του δυνητικού πελάτη 
στον επενδυτικό τομέα σε σχέση με το 
συγκεκριμένο τύπο προϊόντος ή υπηρεσίας, 
καθώς και σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική του κατάσταση 
συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών 
υποχρεώσεων, της υφιστάμενης 
ανάληψης κινδύνων, της αποδοχής 
οικονομικών απωλειών εκ μέρους του,
και τους επενδυτικούς στόχους του, ώστε 
να μπορεί να του συστήσει τις επενδυτικές 
υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
που είναι κατάλληλα για την περίπτωσή 
του.

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει το αργότερο έως 
τις […]*, κατευθυντήριες γραμμές για τις 
ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να 
ληφθούν από τον πελάτη και για την 
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αξιολόγηση της καταλληλότητας του 
χρηματοπιστωτικού μέσου ή της 
υπηρεσίας.
_________________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: …

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ως πρότυπο πρόταση του ΕΓΕΚ

Τροπολογία 791
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων παρέχει 
επενδυτικές συμβουλές ή διαχείριση 
χαρτοφυλακίου, οφείλει να αντλεί τις 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη 
γνώση και την πείρα του πελάτη ή του 
δυνητικού πελάτη στον επενδυτικό τομέα 
σε σχέση με τον συγκεκριμένο τύπο 
προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και σχετικά 
με τη χρηματοοικονομική κατάσταση και 
τους επενδυτικούς στόχους του, ώστε να 
μπορεί να του συστήσει τις επενδυτικές 
υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
που είναι κατάλληλα για την περίπτωσή 
του.

1. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων παρέχει 
επενδυτικές συμβουλές ή διαχείριση 
χαρτοφυλακίου, οφείλει να αντλεί τις 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη 
γνώση και την πείρα του πελάτη ή του 
δυνητικού πελάτη στον επενδυτικό τομέα 
σε σχέση με το συγκεκριμένο τύπο 
προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και σχετικά 
με τη χρηματοοικονομική κατάσταση και 
τους επενδυτικούς στόχους του 
(συμπεριλαμβανομένης της αντοχής του 
ως προς τους κινδύνους), ώστε να μπορεί 
να του συστήσει τις επενδυτικές υπηρεσίες 
και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι 
κατάλληλα για την περίπτωσή του.

Or. en

Τροπολογία 792
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων 
παρέχει πληροφορίες προϊόντων, 
επενδυτικές συμβουλές ή διαχείριση 
χαρτοφυλακίου, αποδεικνύει ότι το 
προϊόν που πωλήθηκε ήταν το 
καταλληλότερο σε σχέση με το φάσμα 
προϊόντων για να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες του πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 793
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων 
παρέχει πληροφορίες προϊόντων, 
επενδυτικές συμβουλές ή διαχείριση 
χαρτοφυλακίου, αξιολογεί εάν κάποια 
επένδυση είναι κατάλληλη για έναν 
πελάτη, ειδικά όταν ο πελάτης έχει 
ανοικτές δανειακές υποχρεώσεις. Εάν μια 
επένδυση θεωρηθεί ακατάλληλη εκείνη 
τη χρονική στιγμή, η επιχείρηση 
επενδύσεων εκδίδει προειδοποίηση προς 
τον πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 794
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων παρέχουν άλλες 
επενδυτικές υπηρεσίες πλην των 
μνημονευόμενων στην παράγραφο 1, 
ζητούν από τον πελάτη ή το δυνητικό 
πελάτη να δίνει πληροφορίες σχετικά με τη 
γνώση και την πείρα του στον επενδυτικό 
τομέα σε σχέση με το συγκεκριμένο τύπο 
προσφερόμενου ή ζητούμενου προϊόντος ή 
υπηρεσίας, ώστε να μπορεί η επιχείρηση 
επενδύσεων να εκτιμήσει κατά πόσον η 
σχεδιαζόμενη επενδυτική υπηρεσία ή 
προϊόν είναι κατάλληλο για τον πελάτη.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων παρέχουν άλλες 
επενδυτικές υπηρεσίες πλην των 
μνημονευόμενων στην παράγραφο 1, 
ζητούν από τον πελάτη ή το δυνητικό 
πελάτη να δίνει πληροφορίες σχετικά με τη 
γνώση και την πείρα του στον επενδυτικό 
τομέα σε σχέση με το συγκεκριμένο τύπο 
προσφερόμενου ή ζητούμενου προϊόντος ή 
υπηρεσίας, ώστε να μπορεί η επιχείρηση 
επενδύσεων να εκτιμήσει κατά πόσον η 
σχεδιαζόμενη επενδυτική υπηρεσία ή 
προϊόν είναι κατάλληλο για τον πελάτη.
Αυτό δεν έχει εφαρμογή στην υπηρεσία 
φύλαξης και διαχείρισης 
χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως 
ορίζεται στο τμήμα Α παράγραφος 9 του 
παραρτήματος I.

Or. en

Τροπολογία 795
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει το αργότερο έως 
τις […]*, κατευθυντήριες γραμμές για τις 
ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να 
ζητηθούν σχετικά με τη γνώση και την 
πείρα του πελάτη στον επενδυτικό τομέα 
σε σχέση με τον συγκεκριμένο τύπο 
προσφερόμενου ή ζητούμενου προϊόντος 
ή υπηρεσίας και για την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας σε σχέση με τη γνώση και την 
πείρα του πελάτη.
___________________



PE489.465v01-00 98/191 AM\901765EL.doc

EL

* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: …

Or. en

Τροπολογία 796
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
προϊόντα δεσμοποιημένα με πρακτικές 
διασταυρούμενων πωλήσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 24 παράγραφος 7 αξιολογούν 
την καταλληλότητα του επενδυτή κάθε 
προϊόντος ξεχωριστά καθώς και την 
καταλληλότητα του συνολικού πακέτου.

Or. en

Τροπολογία 797
Syed Kamall, Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, όταν αυτές 
παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες 
αποτελούμενες αποκλειστικά και μόνο από 
την εκτέλεση εντολών του πελάτη ή τη 
λήψη και διαβίβασή τους με ή χωρίς 
παρεπόμενες υπηρεσίες, εξαιρουμένης της 
παρεπόμενης υπηρεσίας που καθορίζεται 
στο τμήμα Β παράγραφος 1 του 
παραρτήματος 1 , να παρέχουν τις εν 
λόγω επενδυτικές υπηρεσίες στους πελάτες 
των χωρίς να έχουν αναγκαστικά λάβει τις 

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, όταν αυτές 
παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες 
αποτελούμενες αποκλειστικά και μόνο από 
την εκτέλεση εντολών του πελάτη ή τη 
λήψη και διαβίβασή τους με ή χωρίς 
παρεπόμενες υπηρεσίες, να παρέχουν τις 
εν λόγω επενδυτικές υπηρεσίες στους 
πελάτες των χωρίς να έχουν αναγκαστικά 
λάβει τις πληροφορίες και καταλήξει στην 
κρίση που προβλέπονται στην παράγραφο 
2, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
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πληροφορίες και καταλήξει στην κρίση 
που προβλέπονται στην παράγραφο 2, 
εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω 
προϋποθέσεις:

προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 798
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, όταν αυτές 
παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες 
αποτελούμενες αποκλειστικά και μόνο από 
την εκτέλεση εντολών του πελάτη ή τη 
λήψη και διαβίβασή τους με ή χωρίς 
παρεπόμενες υπηρεσίες, εξαιρουμένης της 
παρεπόμενης υπηρεσίας που καθορίζεται 
στο τμήμα Β παράγραφος 1 του 
παραρτήματος 1, να παρέχουν τις εν λόγω 
επενδυτικές υπηρεσίες στους πελάτες των 
χωρίς να έχουν αναγκαστικά λάβει τις 
πληροφορίες και καταλήξει στην κρίση 
που προβλέπονται στην παράγραφο 2, 
εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω 
προϋποθέσεις:

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις
επιχειρήσεις επενδύσεων, όταν αυτές 
παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες 
αποτελούμενες αποκλειστικά και μόνο από 
την εκτέλεση εντολών του πελάτη ή τη 
λήψη και διαβίβασή τους με ή χωρίς 
παρεπόμενες υπηρεσίες, να παρέχουν τις 
εν λόγω επενδυτικές υπηρεσίες στους 
πελάτες των χωρίς να έχουν αναγκαστικά 
λάβει τις πληροφορίες και καταλήξει στην 
κρίση που προβλέπονται στην παράγραφο 
2, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 799
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις 
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επιχειρήσεις επενδύσεων, όταν αυτές 
παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες 
αποτελούμενες αποκλειστικά και μόνο από 
την εκτέλεση εντολών του πελάτη ή τη 
λήψη και διαβίβασή τους με ή χωρίς 
παρεπόμενες υπηρεσίες, εξαιρουμένης της 
παρεπόμενης υπηρεσίας που καθορίζεται 
στο τμήμα Β παράγραφος 1 του 
παραρτήματος 1  , να παρέχουν τις εν 
λόγω επενδυτικές υπηρεσίες στους πελάτες 
των χωρίς να έχουν αναγκαστικά λάβει τις 
πληροφορίες και καταλήξει στην κρίση 
που προβλέπονται στην παράγραφο 2, 
εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω 
προϋποθέσεις:

επιχειρήσεις επενδύσεων, όταν αυτές 
παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες 
αποτελούμενες αποκλειστικά και μόνο από 
την εκτέλεση εντολών του πελάτη ή τη 
λήψη και διαβίβασή τους με ή χωρίς 
παρεπόμενες υπηρεσίες, να παρέχουν τις 
εν λόγω επενδυτικές υπηρεσίες στους 
πελάτες των χωρίς να έχουν αναγκαστικά 
λάβει τις πληροφορίες και καταλήξει στην 
κρίση που προβλέπονται στην παράγραφο 
2, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία επιδιώκει την επίτευξη του στόχου διασφάλισης ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού για τη χορήγηση δανείων ή πιστώσεων. Βάσει της αρχικής πρότασης, τρίτοι θα 
μπορούσαν να χορηγούν τέτοιες πιστώσεις σε πελάτες χωρίς τήρηση των υποχρεώσεων που 
περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία 800
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι υπηρεσίες που προβλέπονται σε 
οιοδήποτε από τα ακόλουθα
χρηματοπιστωτικά μέσα:

α) οι υπηρεσίες δεν αναφέρονται σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία, λόγω 
της ενσωμάτωσης παραγώγων, δομών ή 
του γεγονότος ότι θεωρούνται μη 
ρευστοποιήσιμα, καθιστούν δύσκολη για 
τον πελάτη την κατανόηση του 
εγκυμονούντος κινδύνου.

Or. en
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Τροπολογία 801
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) μετοχές εισηγμένες για 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας ή σε 
ΠΜΔ, εφόσον πρόκειται για μετοχές 
εταιρειών και εξαιρουμένων μετοχών σε 
επιχειρήσεις συλλογικών επενδύσεων μη 
ΟΣΕΚΑ και μετοχών στις οποίες έχουν 
ενσωματωθεί παράγωγα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 802
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) μετοχές εισηγμένες για διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη 
αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜΔ, εφόσον 
πρόκειται για μετοχές εταιρειών και 
εξαιρουμένων μετοχών σε επιχειρήσεις 
συλλογικών επενδύσεων μη ΟΣΕΚΑ και 
μετοχών στις οποίες έχουν ενσωματωθεί 
παράγωγα·

1. μετοχές εισηγμένες για διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη 
αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜΔ, εφόσον 
πρόκειται για μετοχές εταιρειών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή τα μέσα που απαριθμούνται και εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες 
αγορές υπόκεινται σε κοινούς κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη δημοσίευση πληροφοριών, τη 
γνωστοποίηση βασικών στοιχείων ή υπόκεινται σε συγκεκριμένη διάταξη όσον αφορά τη 
διαχείριση κινδύνου και τις καταθέσεις (ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ), τα εν λόγω προϊόντα καθίστανται 
διαθέσιμα γενικά για εκτέλεση από τους επενδυτές.
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Τροπολογία 803
Syed Kamall, Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) μετοχές εισηγμένες για διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη 
αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜΔ, εφόσον 
πρόκειται για μετοχές εταιρειών, και 
εξαιρουμένων μετοχών σε επιχειρήσεις 
συλλογικών επενδύσεων μη ΟΣΕΚΑ και 
μετοχών στις οποίες έχουν ενσωματωθεί 
παράγωγα·

(i) μετοχές εισηγμένες για διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη 
αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜΔ, εφόσον 
πρόκειται για μετοχές εταιρειών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέσα που απαριθμούνται και εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές 
υπόκεινται ήδη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τη γνωστοποίηση σημαντικών 
πληροφοριών ή υπόκεινται στις διατάξεις διαχείρισης κινδύνου. Για τον λόγο αυτό, τα εν λόγω 
προϊόντα πρέπει να είναι διαθέσιμα για εκτέλεση από τους επενδυτές.

Τροπολογία 804
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) μετοχές εισηγμένες για διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη 
αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜΔ, εφόσον 
πρόκειται για μετοχές εταιρειών και
εξαιρουμένων μετοχών σε επιχειρήσεις 
συλλογικών επενδύσεων μη ΟΣΕΚΑ και
μετοχών στις οποίες έχουν ενσωματωθεί 
παράγωγα·

(i) μετοχές εισηγμένες για διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη 
αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜΔ, εφόσον 
πρόκειται για μετοχές εταιρειών, 
εξαιρουμένων μετοχών στις οποίες έχουν 
ενσωματωθεί παράγωγα·
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Or. en

Τροπολογία 805
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) μετοχές εισηγμένες για διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη 
αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜΔ, εφόσον 
πρόκειται για μετοχές εταιρειών και 
εξαιρουμένων μετοχών σε επιχειρήσεις 
συλλογικών επενδύσεων μη ΟΣΕΚΑ και 
μετοχών στις οποίες έχουν ενσωματωθεί 
παράγωγα·

(i) μετοχές εισηγμένες για διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη 
αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜΔ, εφόσον 
πρόκειται για μετοχές εταιρειών και 
εξαιρουμένων μετοχών σε επιχειρήσεις 
συλλογικών επενδύσεων μη ΟΣΕΚΑ και 
μετοχών στις οποίες έχουν ενσωματωθεί 
παράγωγα εκτός εάν τα παράγωγα δεν 
αυξάνουν τον κίνδυνο για τον επενδυτή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία επιδιώκει την επίτευξη του στόχου διασφαλίζοντας ότι τα παράγωγα δεν 
αυξάνουν τον κίνδυνο για τον τελικό επενδυτή.

Τροπολογία 806
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) ομολογίες ή άλλες μορφές 
τιτλοποιημένου χρέους, εισηγμένες για 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας, ή σε 
ΠΜΔ, εξαιρουμένων εκείνων στις οποίες 
έχουν ενσωματωθεί παράγωγα ή στις 
οποίες έχουν ενσωματωθεί μέσα που 
καθιστούν δύσκολη την κατανόηση από 
την πλευρά του πελάτη του 

διαγράφεται
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εγκυμονούντος κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 807
Syed Kamall, Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) ομολογίες ή άλλες μορφές 
τιτλοποιημένου χρέους, εισηγμένες για 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας, ή σε
ΠΜΔ, εξαιρουμένων εκείνων στις οποίες 
έχουν ενσωματωθεί παράγωγα ή στις 
οποίες έχουν ενσωματωθεί μέσα που 
καθιστούν δύσκολη την κατανόηση από 
την πλευρά του πελάτη του 
εγκυμονούντος κινδύνου·

(ii) ομολογίες ή άλλες μορφές 
τιτλοποιημένου χρέους, εισηγμένες για 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας, ή σε 
ΠΜΔ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέσα που απαριθμούνται και εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές 
υπόκεινται ήδη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τη γνωστοποίηση σημαντικών 
πληροφοριών ή υπόκεινται στις διατάξεις διαχείρισης κινδύνου. Για τον λόγο αυτό, τα εν λόγω 
προϊόντα πρέπει να είναι διαθέσιμα για εκτέλεση από τους επενδυτές.

Τροπολογία 808
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) ομολογίες ή άλλες μορφές 
τιτλοποιημένου χρέους, εισηγμένες για 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας, ή σε 

2. ομολογίες ή άλλες μορφές 
τιτλοποιημένου χρέους, εισηγμένες για 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας, ή σε 
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ΠΜΔ, εξαιρουμένων εκείνων στις οποίες 
έχουν ενσωματωθεί παράγωγα ή στις 
οποίες έχουν ενσωματωθεί μέσα που 
καθιστούν δύσκολη την κατανόηση από 
την πλευρά του πελάτη του 
εγκυμονούντος κινδύνου·

ΠΜΔ, για τις οποίες έχει εκδοθεί 
ενημερωτικό δελτίο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή τα μέσα που απαριθμούνται και εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες 
αγορές υπόκεινται σε κοινούς κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη δημοσίευση πληροφοριών, τη 
γνωστοποίηση βασικών στοιχείων ή υπόκεινται σε συγκεκριμένη διάταξη όσον αφορά τη 
διαχείριση κινδύνου και τις καταθέσεις (ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ), τα εν λόγω προϊόντα καθίστανται 
διαθέσιμα γενικά για εκτέλεση από τους επενδυτές.

Τροπολογία 809
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) ομολογίες ή άλλες μορφές 
τιτλοποιημένου χρέους, εισηγμένες για 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας, ή σε 
ΠΜΔ, εξαιρουμένων εκείνων στις οποίες 
έχουν ενσωματωθεί παράγωγα ή στις 
οποίες έχουν ενσωματωθεί μέσα που 
καθιστούν δύσκολη την κατανόηση από 
την πλευρά του πελάτη του εγκυμονούντος 
κινδύνου·

(ii) ομολογίες ή άλλες μορφές 
τιτλοποιημένου χρέους, εισηγμένες για 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας, ή σε 
ΠΜΔ, εξαιρουμένων εκείνων στις οποίες 
έχουν ενσωματωθεί παράγωγα ή στις 
οποίες έχουν ενσωματωθεί μέσα που θα 
καθιστούσαν δύσκολη την κατανόηση από 
την πλευρά ενός πελάτη του 
εγκυμονούντος κινδύνου ή στις οποίες τα 
παράγωγα δεν αυξάνουν τον κίνδυνο για 
τον επενδυτή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία επιδιώκει την επίτευξη του στόχου διασφαλίζοντας ότι τα παράγωγα δεν 
αυξάνουν τον κίνδυνο για τον τελικό επενδυτή.
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Τροπολογία 810
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) μέσα χρηματαγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων στα οποία  ενσωματώνονται 
παράγωγα ή στα οποία έχουν 
ενσωματωθεί μέσα που καθιστούν 
δύσκολη την κατανόηση από την πλευρά 
του πελάτη του εγκυμονούντος κινδύνου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 811
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) μέσα χρηματαγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων στα οποία  ενσωματώνονται 
παράγωγα ή στα οποία έχουν 
ενσωματωθεί μέσα που καθιστούν 
δύσκολη την κατανόηση από την πλευρά 
του πελάτη του εγκυμονούντος κινδύνου·

3. μέσα χρηματαγοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή τα μέσα που απαριθμούνται και εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες 
αγορές υπόκεινται σε κοινούς κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη δημοσίευση πληροφοριών, τη 
γνωστοποίηση βασικών στοιχείων ή υπόκεινται σε συγκεκριμένη διάταξη όσον αφορά τη 
διαχείριση κινδύνου και τις καταθέσεις (ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ), τα εν λόγω προϊόντα καθίστανται 
διαθέσιμα γενικά για εκτέλεση από τους επενδυτές.
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Τροπολογία 812
Syed Kamall, Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) μέσα χρηματαγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων στα οποία ενσωματώνονται 
παράγωγα ή στα οποία έχουν 
ενσωματωθεί μέσα που καθιστούν 
δύσκολη την κατανόηση από την πλευρά 
του πελάτη του εγκυμονούντος κινδύνου·

(iii) μέσα χρηματαγοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέσα που απαριθμούνται και εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές 
υπόκεινται ήδη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τη γνωστοποίηση σημαντικών 
πληροφοριών ή υπόκεινται στις διατάξεις διαχείρισης κινδύνου. Για τον λόγο αυτό, τα εν λόγω 
προϊόντα πρέπει να είναι διαθέσιμα για εκτέλεση από τους επενδυτές.

Τροπολογία 813
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) μέσα χρηματαγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων στα οποία  ενσωματώνονται 
παράγωγα ή στα οποία έχουν ενσωματωθεί 
μέσα που καθιστούν δύσκολη την 
κατανόηση από την πλευρά του πελάτη 
του εγκυμονούντος κινδύνου·

(iii) μέσα χρηματαγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων στα οποία ενσωματώνονται 
παράγωγα ή στα οποία έχουν ενσωματωθεί 
μέσα που θα καθιστούσαν δύσκολη την 
κατανόηση από την πλευρά ενός πελάτη 
του εγκυμονούντος κινδύνου ή στα οποία 
τα παράγωγα δεν αυξάνουν τον κίνδυνο 
για τον επενδυτή·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία επιδιώκει την επίτευξη του στόχου διασφαλίζοντας ότι τα παράγωγα δεν 
αυξάνουν τον κίνδυνο για τον τελικό επενδυτή.

Τροπολογία 814
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) μετοχές ή μερίδια σε  ΟΣΕΚΑ 
εξαιρουμένων δομημένων ΟΣΕΚΑ όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 
εδάφιο 2 του κανονισμού 583/2010 της 
Επιτροπής·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον δεν υπάρχει νομική απόφαση σχετικά με την καταλληλότητα ορισμένων προϊόντων 
ΟΣΕΚΑ για ιδιώτες επενδυτές, η εξαίρεση από τον έλεγχο καταλληλότητας πρέπει να εμπίπτει 
στο άρθρο 25 παράγραφος 3 σημείο v. Καθήκον μας είναι να εξευρεθεί ορισμός για τα προϊόντα 
ΟΣΕΚΑ κατά την αναθεώρηση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ, ο οποίος εγγυάται την καταλληλότητα 
όλων των ΟΣΕΚΑ για ιδιώτες επενδυτές.

Τροπολογία 815
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) μετοχές ή μερίδια σε  ΟΣΕΚΑ 
εξαιρουμένων δομημένων ΟΣΕΚΑ όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 
εδάφιο 2 του κανονισμού 583/2010 της 
Επιτροπής·

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια του περίπλοκου / μη περίπλοκου προϊόντος δεν είναι σύμφωνη με την πραγματικότητα 
των ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία 816
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) μετοχές ή μερίδια σε  ΟΣΕΚΑ 
εξαιρουμένων δομημένων ΟΣΕΚΑ όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 
εδάφιο 2 του κανονισμού 583/2010 της 
Επιτροπής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 817
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) μετοχές ή μερίδια σε  ΟΣΕΚΑ 
εξαιρουμένων δομημένων ΟΣΕΚΑ όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 
εδάφιο 2 του κανονισμού 583/2010 της 
Επιτροπής·

(iv) μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕΚΑ·

Or. en

Τροπολογία 818
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) μετοχές ή μερίδια σε  ΟΣΕΚΑ 
εξαιρουμένων δομημένων ΟΣΕΚΑ όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 
εδάφιο 2 του κανονισμού 583/2010 της 
Επιτροπής·

(iv) μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕΚΑ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πολύ επιτυχημένο σήμα ΟΣΕΚΑ μπορεί να υποστεί πλήγμα στα μάτια ρυθμιστικών αρχών 
και επενδυτών εκτός ΕΕ, εάν ορισμένα ΟΣΕΚΑ δεν θεωρούνταν πλέον αυτομάτως απλά, καθώς 
μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλα για ιδιώτες επενδυτές. Η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων 
επενδυτών στα ΟΣΕΚΑ μπορεί επίσης να πληγεί. Η πολυπλοκότητα δεν ισούται με κίνδυνο. 
Αντίθετα, πολλά χαρακτηριστικά των ΟΣΕΚΑ περιορίζουν τους υψηλούς κινδύνους για τους 
επενδυτές σε κοινά χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως αποθέματα και ομολογίες.

Τροπολογία 819
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) μετοχές ή μερίδια σε  ΟΣΕΚΑ 
εξαιρουμένων δομημένων ΟΣΕΚΑ όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 
εδάφιο 2 του κανονισμού 583/2010 της 
Επιτροπής·

(iv) μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕΚΑ·

Or. en

Τροπολογία 820
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) μετοχές ή μερίδια σε  ΟΣΕΚΑ 
εξαιρουμένων δομημένων ΟΣΕΚΑ όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 
εδάφιο 2 του κανονισμού 583/2010 της
Επιτροπής·

(iv) μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕΚΑ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατηγοριοποίηση των ΟΣΕΚΑ θα γεννούσε αμφιβολίες για την ορθότητα του πλαισίου των 
ΟΣΕΚΑ. Η πολυπλοκότητα, που πηγάζει από την καινοτομία στη διαχείριση περιουσιακών 
στοιχείων, δεν περιλαμβάνει απαραίτητα υψηλότερους κινδύνους από την άποψη της 
επενδυτικής απόδοσης. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να εστιάσουμε στην πολυπλοκότητα αυτήν 
καθεαυτή, αλλά αντίθετα στη δυσκολία των πελατών να κατανοήσουν τους εγκυμονούντες 
κινδύνους. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί εντός του υφιστάμενου πλαισίου για τους ΟΣΕΚΑ 
παρά εντός της οδηγίας MiFID.

Τροπολογία 821
Syed Kamall, Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) μετοχές ή μερίδια σε  ΟΣΕΚΑ 
εξαιρουμένων δομημένων ΟΣΕΚΑ όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 
εδάφιο 2 του κανονισμού 583/2010 της 
Επιτροπής·

(iv) μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕΚΑ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέσα που απαριθμούνται και εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές 
υπόκεινται ήδη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τη γνωστοποίηση σημαντικών 
πληροφοριών ή υπόκεινται στις διατάξεις διαχείρισης κινδύνου. Για τον λόγο αυτό, τα εν λόγω 
προϊόντα πρέπει να είναι διαθέσιμα για εκτέλεση από τους επενδυτές.
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Τροπολογία 822
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕΚΑ 
εξαιρουμένων δομημένων ΟΣΕΚΑ όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 
εδάφιο 2 του κανονισμού 583/2010 της 
Επιτροπής·

iv) μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕΚΑ·

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 823
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) μετοχές ή μερίδια σε  ΟΣΕΚΑ 
εξαιρουμένων δομημένων ΟΣΕΚΑ όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 
εδάφιο 2 του κανονισμού 583/2010 της 
Επιτροπής·

4. μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ 
όπου προσφέρονται σε ιδιώτες επενδυτές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή τα μέσα που απαριθμούνται και εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες 
αγορές υπόκεινται σε κοινούς κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη δημοσίευση πληροφοριών, τη 
γνωστοποίηση βασικών στοιχείων ή υπόκεινται σε συγκεκριμένη διάταξη όσον αφορά τη 



AM\901765EL.doc 113/191 PE489.465v01-00

EL

διαχείριση κινδύνου και τις καταθέσεις (ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ), τα εν λόγω προϊόντα καθίστανται 
διαθέσιμα γενικά για εκτέλεση από τους επενδυτές.

Τροπολογία 824
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) μετοχές ή μερίδια σε  ΟΣΕΚΑ 
εξαιρουμένων δομημένων ΟΣΕΚΑ όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 
εδάφιο 2 του κανονισμού 583/2010 της 
Επιτροπής·

(iv) μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕΚΑ 
εξαιρουμένων δομημένων ΟΣΕΚΑ όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 
εδάφιο 2 του κανονισμού 583/2010 της 
Επιτροπής και άλλων ΟΣΕΚΑ που 
βασίζονται σε περίπλοκες τεχνικές 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όχι μόνο τα δομημένα ΟΣΕΚΑ, αλλά επίσης και τα ΟΣΕΚΑ που βασίζονται σε περίπλοκες 
τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου πρέπει να θεωρούνται περίπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα, 
δεδομένου ότι το καθεστώς των ΟΣΕΚΑ τους επιτρέπει να είναι ουσιωδώς περίπλοκα όπως 
άλλα δομημένα μέσα.

Τροπολογία 825
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) μετοχές ή μερίδια σε  ΟΣΕΚΑ 
εξαιρουμένων δομημένων ΟΣΕΚΑ όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 
εδάφιο 2 του κανονισμού 583/2010 της 
Επιτροπής·

(iv) μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕΚΑ 
εξαιρουμένων δομημένων ΟΣΕΚΑ όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 
εδάφιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
583/2010 της Επιτροπής τα οποία δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει 
θεσπίσει το άρθρο 38 της οδηγίας 
2006/73/ΕΚ της Επιτροπής·
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Or. en

Τροπολογία 826
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) άλλα μη περίπλοκα χρηματοπιστωτικά 
μέσα για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου .

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 827
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) άλλα μη περίπλοκα χρηματοπιστωτικά 
μέσα για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου .

5. άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα 
τα οποία απαριθμούνται και εισάγονται 
σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά ή σε ΠΜΔ, για τα οποία έχει 
εκδοθεί ενημερωτικό δελτίο, για τους 
σκοπούς της παρούσας παραγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή τα μέσα που απαριθμούνται και εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες 
αγορές υπόκεινται σε κοινούς κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη δημοσίευση πληροφοριών, τη 
γνωστοποίηση βασικών στοιχείων ή υπόκεινται σε συγκεκριμένη διάταξη όσον αφορά τη 
διαχείριση κινδύνου και τις καταθέσεις (ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ), τα εν λόγω προϊόντα καθίστανται 
διαθέσιμα γενικά για εκτέλεση από τους επενδυτές.

Τροπολογία 828
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) άλλα μη περίπλοκα χρηματοπιστωτικά 
μέσα για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου .

(v) άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων δομημένων 
ΟΣΕΚΑ και μετοχών μη ΟΣΕΚΑ, που 
αξιολογούνται από μια επιχείρηση 
επενδύσεων ως μη περίπλοκα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο στην περίπτωση αυτή να υπάρχει έλεγχος κατά περίπτωση της 
πολυπλοκότητας ενός χρηματοπιστωτικού μέσου, αντί θα θεωρηθεί ότι όλα είναι περίπλοκα.

Τροπολογία 829
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιχείρηση επενδύσεων τηρεί αρχείο 
όπου περιλαμβάνονται το ή τα έγγραφα 
που καταρτίζονται κατόπιν συμφωνίας 
μεταξύ του πελάτη και της επιχείρησης 
και που αναφέρουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των μερών, καθώς και τους 
άλλους όρους υπό τους οποίους η
επιχείρηση θα παρέχει υπηρεσίες στον
πελάτη. Τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των μερών μπορούν να 
ορίζονται με αναφορά σε άλλα έγγραφα ή 
νομικά κείμενα.

4. Όταν η υπηρεσία επενδύσεων
σχετίζεται με επενδυτικές συμβουλές σε 
σχέση με ένα περίπλοκο προϊόν, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3. α) το 
οποίο έχει αγοράσει ο πελάτης, η 
επιχείρηση επενδύσεων θα παρέχει στον 
πελάτη διαρκή περιοδική αξιολόγηση για 
την καταλληλότητα του συγκεκριμένου
χρηματοπιστωτικού μέσου.

Or. en

Τροπολογία 830
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει από την 
επιχείρηση επενδύσεων επαρκείς αναφορές 
σχετικά με τις υπηρεσίες που του παρέχει.
Στις αναφορές αυτές περιλαμβάνονται 
περιοδικές ανακοινώσεις προς τους 
πελάτες, λαμβανομένων υπόψη του τύπου 
του λογαριασμού και της 
πολυπλοκότητας των συναφών 
χρηματοπιστωτικών μέσων και της φύσης
της υπηρεσίας που παρέχεται στον πελάτη 
και περιλαμβάνεται, όπου συντρέχει η 
περίπτωση, το κόστος των συναλλαγών και 
των υπηρεσιών που εκτελούνται ή 
παρέχονται για λογαριασμό του. Κατά την 
παροχή επενδυτικών συμβουλών, η 
επιχείρηση επενδύσεων προσδιορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο οι παρεχόμενες 
συμβουλές ανταποκρίνονται στα 
προσωπικά χαρακτηριστικά του πελάτη.

5. Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει από την 
επιχείρηση επενδύσεων επαρκείς αναφορές 
σχετικά με τις υπηρεσίες που του παρέχει.
Σε περίπτωση διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου ή υπό την προϋπόθεση ότι 
μια επιχείρηση επενδύσεων προσφέρει 
και συμφωνεί μια τέτοια υπηρεσία με 
τους πελάτες της, στις αναφορές αυτές 
περιλαμβάνονται περιοδικές ανακοινώσεις 
προς τους πελάτες για την απόδοση των
σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων και 
περιοδική αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των
χρηματοπιστωτικών μέτρων που 
προτείνονται. Στις αναφορές αυτές
περιλαμβάνεται, όπου συντρέχει η 
περίπτωση, το κόστος των συναλλαγών και 
των υπηρεσιών που εκτελούνται ή 
παρέχονται για λογαριασμό του πελάτη. 
Κατά την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3, η επιχείρηση επενδύσεων
προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι 
παρεχόμενες συμβουλές ανταποκρίνονται 
στις προτιμήσεις, τις ανάγκες και σε άλλα
προσωπικά χαρακτηριστικά του πελάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αυτό καθιστά σαφές ότι η εν λόγω υπηρεσία πρέπει να παρέχεται σε περίπτωση 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή σε περίπτωση επενδυτικών συμβουλών εάν προσφέρονται από την 
επιχείρηση επενδύσεων προς τους πελάτες της και έχει υπάρξει ρητή συμφωνία μαζί τους για 
αυτές. Υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων, κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών, 
προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι παρεχόμενες συμβουλές ανταποκρίνονται στα 
χαρακτηριστικά του πελάτη. Πρέπει να υπάρξει αποσαφήνιση ώστε να συμπεριληφθούν επίσης 
οι προτιμήσεις και οι ανάγκες του πελάτη.
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Τροπολογία 831
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει από την 
επιχείρηση επενδύσεων επαρκείς αναφορές 
σχετικά με τις υπηρεσίες που του παρέχει. 
Στις αναφορές αυτές περιλαμβάνονται 
περιοδικές ανακοινώσεις προς τους 
πελάτες, λαμβανομένων υπόψη του τύπου 
του λογαριασμού και της 
πολυπλοκότητας των συναφών 
χρηματοπιστωτικών μέσων και της
φύσης της υπηρεσίας που παρέχεται στον 
πελάτη και  περιλαμβάνεται, όπου 
συντρέχει η περίπτωση, το κόστος των 
συναλλαγών και των υπηρεσιών που 
εκτελούνται ή παρέχονται για λογαριασμό 
του. Κατά την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, η επιχείρηση επενδύσεων 
προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι 
παρεχόμενες συμβουλές ανταποκρίνονται 
στα προσωπικά χαρακτηριστικά του 
πελάτη. 

5. Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει από την 
επιχείρηση επενδύσεων επαρκείς αναφορές 
σχετικά με τις υπηρεσίες που του παρέχει. 
Εάν παρέχονται συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε περιοδική βάση, οι 
επιχειρήσεις ενημερώνουν τους πελάτες 
σχετικά με τη συχνότητα των 
ανακοινώσεων. Στις αναφορές αυτές
πρέπει να περιλαμβάνεται, όπου συντρέχει 
η περίπτωση, το κόστος των συναλλαγών 
και των υπηρεσιών που εκτελούνται ή 
παρέχονται για λογαριασμό του. Κατά την 
παροχή επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα 
με το άρθρο 24 παράγραφος 3, η 
επιχείρηση επενδύσεων προσδιορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο οι παρεχόμενες 
συμβουλές ανταποκρίνονται στα 
προσωπικά χαρακτηριστικά του πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 832
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει από την 
επιχείρηση επενδύσεων επαρκείς αναφορές 
σχετικά με τις υπηρεσίες που του παρέχει.
Στις αναφορές αυτές περιλαμβάνονται 
περιοδικές ανακοινώσεις προς τους 
πελάτες, λαμβανομένων υπόψη του τύπου 

5. Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει από την 
επιχείρηση επενδύσεων επαρκείς αναφορές 
εγγράφως ή σε σταθερό υπόθεμα σχετικά 
με τις υπηρεσίες που του παρέχει. Στις 
αναφορές αυτές περιλαμβάνονται 
περιοδικές ανακοινώσεις προς τους 
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του λογαριασμού και της πολυπλοκότητας 
των συναφών χρηματοπιστωτικών μέσων 
και της φύσης της υπηρεσίας που 
παρέχεται στον πελάτη και
περιλαμβάνεται, όπου συντρέχει η 
περίπτωση, το κόστος των συναλλαγών και 
των υπηρεσιών που εκτελούνται ή 
παρέχονται για λογαριασμό του. Κατά την 
παροχή επενδυτικών συμβουλών, η 
επιχείρηση επενδύσεων προσδιορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο οι παρεχόμενες 
συμβουλές ανταποκρίνονται στα 
προσωπικά χαρακτηριστικά του πελάτη. 

πελάτες, λαμβανομένων υπόψη του τύπου 
του λογαριασμού και της πολυπλοκότητας 
των συναφών χρηματοπιστωτικών μέσων 
και της φύσης της υπηρεσίας που 
παρέχεται στον πελάτη 
και περιλαμβάνεται, όπου συντρέχει η 
περίπτωση, το κόστος των συναλλαγών και 
των υπηρεσιών που εκτελούνται ή 
παρέχονται για λογαριασμό του. Εάν στις 
υπηρεσίες περιλαμβάνεται 
πραγματοποίηση πωλήσεων, η αναφορά 
αναφέρει εάν η πώληση 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους 
εσωτερικούς στόχους πωλήσεων της 
επιχείρησης επενδύσεων. Κατά την 
παροχή επενδυτικών συμβουλών, η 
επιχείρηση επενδύσεων προσδιορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο οι παρεχόμενες 
συμβουλές ανταποκρίνονται στα 
προσωπικά χαρακτηριστικά του πελάτη.

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει το αργότερο μέχρι 
τις […]*, κατευθυντήριες γραμμές για το 
περιεχόμενο και την κατάστρωση των 
κατάλληλων αναφορών που πρέπει να 
παρέχονται στον πελάτη.
_________________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: …

Or. en

Τροπολογία 833
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει από την 
επιχείρηση επενδύσεων επαρκείς αναφορές 
σχετικά με τις υπηρεσίες που του παρέχει. 
Στις αναφορές αυτές περιλαμβάνονται 
περιοδικές ανακοινώσεις προς τους 
πελάτες, λαμβανομένων υπόψη του τύπου 
του λογαριασμού και της πολυπλοκότητας 

5. Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει από την 
επιχείρηση επενδύσεων επαρκείς αναφορές 
εγγράφως σχετικά με τις υπηρεσίες που 
του παρέχει. Στις αναφορές αυτές 
περιλαμβάνονται περιοδικές ανακοινώσεις 
προς τους πελάτες, λαμβανομένων υπόψη 
του τύπου του λογαριασμού και της 
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των συναφών χρηματοπιστωτικών μέσων 
και της φύσης της υπηρεσίας που 
παρέχεται στον πελάτη και
περιλαμβάνεται, όπου συντρέχει η 
περίπτωση, το κόστος των συναλλαγών και 
των υπηρεσιών που εκτελούνται ή 
παρέχονται για λογαριασμό του. Κατά την 
παροχή επενδυτικών συμβουλών, η 
επιχείρηση επενδύσεων προσδιορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο οι παρεχόμενες 
συμβουλές ανταποκρίνονται στα 
προσωπικά χαρακτηριστικά του πελάτη. 

πολυπλοκότητας των συναφών 
χρηματοπιστωτικών μέσων και της φύσης 
της υπηρεσίας που παρέχεται στον πελάτη 
και περιλαμβάνεται, όπου συντρέχει η 
περίπτωση, το κόστος των συναλλαγών και 
των υπηρεσιών που εκτελούνται ή 
παρέχονται για λογαριασμό του. Κατά την 
παροχή επενδυτικών συμβουλών, η 
επιχείρηση επενδύσεων προσδιορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο οι παρεχόμενες 
συμβουλές ανταποκρίνονται στα 
προσωπικά χαρακτηριστικά του πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 834
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Λαμβάνοντας υπόψη το είδος και την 
πολυπλοκότητα των χρηματοπιστωτικών 
μέσων και τη φύση της συναφούς 
υπηρεσίας, τα κράτη μέλη επιτρέπουν 
στις επιχειρήσεις επενδύσεων να 
παρέχουν στους πελάτες τους ετήσιες 
ανακοινώσεις με τυποποιημένη μορφή.

Or. en

Τροπολογία 835
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

6. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να
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το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα που 
εξασφαλίζουν  τη συμμόρφωση των 
επιχειρήσεων επενδύσεων με τις ανωτέρω 
αρχές κατά την παροχή επενδυτικών ή 
παρεπόμενων υπηρεσιών στους πελάτες 
τους.

καθορίσει τα μέτρα που εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων 
επενδύσεων με τις ανωτέρω αρχές κατά 
την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων 
υπηρεσιών στους πελάτες τους.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […]*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
___________________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: …

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τεχνικό ζήτημα, του οποίου πρέπει κατά συνέπεια να επιληφθεί η ΕΑΚΑΑ.

Τροπολογία 836
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Όταν παρέχονται επενδυτικές 
συμβουλές σε πελάτη και σε σχέση με τις 
εν λόγω συμβουλές παρέχεται κάθε είδους 
αντιπαροχή στον σύμβουλο, ο σύμβουλος 
ενημερώνει κάθε πελάτη τακτικά, αλλά 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως, για το 
είδος και το ύψος της αντιπαροχής που 
έλαβε για τις επενδυτικές συμβουλές και 
τις αντίστοιχες εντολές σχετικά με τον 
αντίστοιχο πελάτη.

Or. en
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Τροπολογία 837
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει το αργότερο 
μέχρι τις [] και επικαιροποιεί περιοδικά
κατευθυντήριες γραμμές για την 
αξιολόγηση χρηματοπιστωτικών μέσων
στα οποία έχουν ενσωματωθεί μέσα που 
καθιστούν δύσκολη την κατανόηση από 
την πλευρά του πελάτη του 
εγκυμονούντος κινδύνου σύμφωνα με την
παράγραφο 3 στοιχείο α).

7. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει το αργότερο 
μέχρι τις [18 μήνες] και επικαιροποιεί 
περιοδικά, τεχνικά πρότυπα για την 
αξιολόγηση χρηματοπιστωτικών μέσων τα
οποία αναφέρονται στην παράγραφο 3 και 
τα οποία ενσωματώνουν παράγωγα ή 
δομή που καθιστούν ιδιαίτερα σύνθετη
την κατανόηση, τον προσδιορισμό από την
πλευρά του ιδιώτη επενδυτή εκείνων τα 
οποία εμπίπτουν στο καθεστώς στο οποίο 
γίνεται αναφορά στην εν λόγω
παράγραφο, με εξαίρεση τα ΟΣΕΚΑ. Στην 
αξιολόγησή της η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει 
υπόψη εάν η πολυπλοκότητα καθενός από 
αυτά τα προϊόντα περιορίζει τον κίνδυνο 
για τους επενδυτές, σε σύγκριση με τα 
προϊόντα στην παράγραφο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να ενημερώνει τον κατάλογο προϊόντων που υπάγονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 3 κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια κινδύνων. Τα 
προϊόντα που αναφέρονται ανωτέρω υπόκεινται σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις της ΕΕ. Οι αλλαγές 
στον κανονισμό για τα ΟΣΕΚΑ θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος τους το 
οποίο σύντομα θα αναθεωρηθεί. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα δεν αυξάνει πάντοτε τους 
κινδύνους.

Τροπολογία 838
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει το αργότερο 
μέχρι τις [] και επικαιροποιεί περιοδικά 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
αξιολόγηση χρηματοπιστωτικών μέσων 
στα οποία έχουν ενσωματωθεί μέσα που 
καθιστούν δύσκολη την κατανόηση από 
την πλευρά του πελάτη του εγκυμονούντος
κινδύνου σύμφωνα με την παράγραφο 3 
στοιχείο α).

7. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει το αργότερο 
μέχρι τις [] και επικαιροποιεί περιοδικά, 
τεχνικά πρότυπα για την αξιολόγηση 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία
ενσωματώνουν παράγωγα, 
ενσωματώνουν μέσα ή είναι μη 
ρευστοποιήσιμα προκειμένου να 
καθοριστεί ποιο από τα εν λόγω προϊόντα 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παραγράφου 3. Στην αξιολόγησή της, η 
ΕΑΚΑΑ λαμβάνει υπόψη εάν η 
πολυπλοκότητα και/ή ο μη 
ρευστοποιήσιμος χαρακτήρας των εν 
λόγω προϊόντων καθιστά δύσκολη την 
κατανόηση από την πλευρά του πελάτη 
των εγκυμονούντων κινδύνων σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 839
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει το αργότερο 
μέχρι τις [] και επικαιροποιεί περιοδικά 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
αξιολόγηση χρηματοπιστωτικών μέσων 
στα οποία έχουν ενσωματωθεί μέσα που 
καθιστούν δύσκολη την κατανόηση από 
την πλευρά του πελάτη του εγκυμονούντος 
κινδύνου σύμφωνα με την παράγραφο 3 
στοιχείο α).

7. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει το αργότερο 
μέχρι τις [] και επικαιροποιεί περιοδικά 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
αξιολόγηση χρηματοπιστωτικών μέσων 
στα οποία έχουν ενσωματωθεί μέσα που 
καθιστούν δύσκολη την κατανόηση από 
την πλευρά του πελάτη του εγκυμονούντος 
κινδύνου σύμφωνα με την παράγραφο 3 
στοιχείο α) και των ΟΣΕΚΑ που 
βασίζονται σε περίπλοκες τεχνικές 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Or. en
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Τροπολογία 840
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 
κανονισμού σχετικά με τις δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές.

Or. fr

Τροπολογία 841
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25α
Πολιτικές προσλήψεων και συνθήκες 
εργασίας των εργαζομένων πρώτης 

γραμμής
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
πληρούνται οι διατάξεις σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών στα άρθρα 24 
και 25 της παρούσας οδηγίας, τα κράτη 
μέλη απαιτούν να διατηρούν οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων κατάλληλες 
πολιτικές προσλήψεων και συνθήκες 
εργασίας για εκείνους τους εργαζόμενους 
που δίνουν συμβουλές, παρέχουν 
υπηρεσίες και πωλούν χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα σε πελάτες. Οι εν λόγω 
εργαζόμενοι:
α) θα έχουν επαρκώς υψηλό επίπεδο 
προσόντων και γνώσεων όσον αφορά τις 
υπηρεσίες και τα προϊόντα που 
προσφέρονται,
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β) θα λαμβάνουν συνεχώς κατάλληλη 
κατάρτιση και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με νέες υπηρεσίες 
και προϊόντα,
γ) θα τους χορηγείται ο αναγκαίος χρόνος 
και πόροι ώστε να μπορούν να παρέχουν 
ισορροπημένες και ολοκληρωμένες 
συμβουλές και να εξασφαλίζουν στους 
πελάτες όλες τις σχετικές πληροφορίες,
δ) δεν πρέπει να υπόκεινται σε 
μεροληπτικές στρατηγικές πωλήσεων, 
που βασίζονται για παράδειγμα σε 
υπερβολικούς στόχους πωλήσεων ή σε 
οδηγίες πωλήσεων που υποδεικνύουν μια 
συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν, οι 
οποίες δημιουργούν κίνητρα απόκλισης 
από την παροχή δίκαιων και ειλικρινών 
συστάσεων που συνάδουν με την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
των πελατών.

Or. en

Τροπολογία 842
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... σχετικά με 
τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές.

Or. fr

Τροπολογία 843
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26α
Ελάχιστες απαιτήσεις επάρκειας
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
προσωπικό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων διαθέτει κατάλληλο επίπεδο 
γνώσεων και επάρκειας σε σχέση με τις 
επενδυτικές υπηρεσίες ή, όπου 
απαιτείται, τις παρεπόμενες υπηρεσίες 
προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις 
του άρθρου 24 της παρούσας οδηγίας.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και 
επάρκειας καθορίζεται με βάση 
αναγνωρισμένα προσόντα ή πείρα.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων παρέχουν 
επαρκή και κατάλληλη κατάρτιση στο 
προσωπικό τους ώστε να διασφαλιστεί 
ότι συμμορφώνονται με τις εν λόγω 
διατάξεις.
4. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα 
κριτήρια που έχουν θεσπίσει προκειμένου 
το προσωπικό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων να πληροί τις απαιτήσεις 
επάρκειας που έχουν ορίσει. Τα κριτήρια 
αυτά περιλαμβάνουν κατάλογο των 
προσόντων που αναγνωρίζουν.
5. Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να 
εγκρίνει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 94, μέτρα που 
καθορίζουν τις απαιτήσεις οι οποίες 
ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, και 
συγκεκριμένα, τις αναγκαίες απαιτήσεις 
για κατάλληλες γνώσεις και επάρκεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προσόντων για το προσωπικό που παρέχει επενδυτικές 



PE489.465v01-00 126/191 AM\901765EL.doc

EL

υπηρεσίες. Την ευθύνη της συνεχούς κατάρτισης και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων πρέπει να 
φέρει η εταιρεία. Στην πρόταση οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για 
ακίνητα κατοικίας 2011/0062(COD), προτείνεται ανάλογη διατύπωση. Δεδομένης της 
πολυπλοκότητας των επενδυτικών προϊόντων, η εισαγωγή απαιτήσεων προσόντων έχει ακόμα 
μεγαλύτερη σημασία στην οδηγία MiFID.

Τροπολογία 844
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να ενεργούν όλα
τα ευλόγως αναγκαία ώστε να
επιτυγχάνουν, κατά την εκτέλεση εντολών, 
το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον πελάτη, 
λαμβανομένων υπόψη της τιμής, του 
κόστους, της ταχύτητας, της πιθανότητας 
εκτέλεσης και διακανονισμού, του όγκου, 
της φύσης και οποιουδήποτε άλλου 
παράγοντα αφορά την εκτέλεση της 
εντολής. Μολαταύτα, όταν υπάρχουν 
συγκεκριμένες οδηγίες του πελάτη, η 
επιχείρηση επενδύσεων εκτελεί την 
εντολή σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να εξασφαλίζουν, 
κατά την εκτέλεση εντολών, την 
καλύτερη δυνατή τιμή. Ωστόσο, όταν 
υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες του 
πελάτη, η επιχείρηση επενδύσεων θα 
ενεργεί τα ευλόγως αναγκαία ώστε να
επιτύχει, κατά την εκτέλεση εντολών, το 
βέλτιστο αποτέλεσμα, λαμβανομένων 
υπόψη της τιμής, του κόστους, της 
ταχύτητας, της πιθανότητας εκτέλεσης και 
διακανονισμού, του όγκου, της φύσης και 
οποιουδήποτε άλλου παράγοντα αφορά την 
εκτέλεση της εντολής, λαμβάνοντας 
υπόψη αυτές τις οδηγίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέχρι στιγμής η αρχή της βέλτιστης εκτέλεσης έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αναποτελεσματική.

Τροπολογία 845
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να ενεργούν όλα 
τα ευλόγως αναγκαία ώστε να 
επιτυγχάνουν, κατά την εκτέλεση εντολών, 
το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον πελάτη, 
λαμβανομένων υπόψη της τιμής, του 
κόστους, της ταχύτητας, της πιθανότητας 
εκτέλεσης και διακανονισμού, του όγκου, 
της φύσης και οποιουδήποτε άλλου 
παράγοντα αφορά την εκτέλεση της 
εντολής. Μολαταύτα, όταν υπάρχουν 
συγκεκριμένες οδηγίες του πελάτη, η 
επιχείρηση επενδύσεων εκτελεί την εντολή 
σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να ενεργούν όλα 
τα ευλόγως αναγκαία ώστε να 
επιτυγχάνουν, κατά την εκτέλεση εντολών, 
το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον πελάτη, 
λαμβανομένων υπόψη της τιμής, του 
κόστους, της ταχύτητας, της πιθανότητας 
εκτέλεσης και διακανονισμού, του όγκου, 
της φύσης και οποιουδήποτε άλλου 
παράγοντα αφορά την εκτέλεση της 
εντολής. Μολαταύτα, όταν υπάρχουν 
συγκεκριμένες οδηγίες του πελάτη, η 
επιχείρηση επενδύσεων εκτελεί την εντολή 
σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Μετά την 
εκτέλεση μιας συναλλαγής για 
λογαριασμό ενός πελάτη, η επιχείρηση 
επενδύσεων καθιστά διαθέσιμες κατόπιν 
αιτήματος πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο και τον τόπο εκτέλεσης της 
εντολής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου οι απαιτήσεις βέλτιστης εκτέλεσης να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία για τους 
επενδυτές είναι σημαντικό αυτοί να ενημερώνονται για τον τρόπο και τον τόπο εκτέλεσης των 
συναλλαγών τους εφόσον ζητήσουν αυτές τις πληροφορίες.

Τροπολογία 846
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από κάθε τόπο 
εκτέλεσης να διαθέτει στο κοινό, ατελώς,
δεδομένα που σχετίζονται με την ποιότητα 
της εκτέλεσης των συναλλαγών που 
διενεργούνται στον συγκεκριμένο τόπο σε 

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από κάθε τόπο 
εκτέλεσης να διαθέτει στο κοινό κατόπιν 
αιτήματος δεδομένα που σχετίζονται με 
την ποιότητα της εκτέλεσης των 
συναλλαγών που διενεργούνται στον 
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τουλάχιστον ετήσια βάση. Οι περιοδικές 
εκθέσεις περιλαμβάνουν λεπτομέρειες 
σχετικά με τις τιμές, την ταχύτητα 
εκτέλεσης και την πιθανότητα εκτέλεσης 
ατομικών χρηματοπιστωτικών μέσων.

συγκεκριμένο τόπο σε τουλάχιστον ετήσια 
βάση. Οι περιοδικές εκθέσεις 
περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με 
τις τιμές, την ταχύτητα εκτέλεσης και την 
πιθανότητα εκτέλεσης ατομικών 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να εξεταστεί προσεκτικά το κόστος έναντι του οφέλους για τους πελάτες όσον 
αφορά τη δημοσίευση δεδομένων. Ο τόπος εκτέλεσης πρέπει να μπορεί να χρεώνει εκείνους που 
ζητούν τα δεδομένα.

Τροπολογία 847
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Μια επιχείρηση επενδύσεων δεν 
λαμβάνει αμοιβή ούτε αποκτά 
πλεονέκτημα κατευθύνοντας τις εντολές 
σε συγκεκριμένο τόπο ή προς άλλα 
συστήματα συναλλαγών και δεν θεσπίζει 
ρυθμίσεις οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα 
τη συστηματική κατεύθυνση ροών σε 
ορισμένους τόπους ή προς άλλα 
συστήματα συναλλαγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αμοιβή των ροών εντολών αντιτίθεται πλήρως στην αρχή της βέλτιστης εκτέλεσης.

Τροπολογία 848
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η ακολουθούμενη πολιτική 
εκτέλεσης εντολών προβλέπει τη 
δυνατότητα εκτέλεσης εντολών εκτός 
ρυθμιζόμενων αγορών ΠΜΔ ή ΟΜΔ , τα 
κράτη μέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων, να ενημερώνουν σχετικά τους 
πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες τους. 
Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να εξασφαλίζουν 
εκ των προτέρων τη ρητή συναίνεση των 
πελατών τους προτού εκτελέσουν εντολές 
πελατών εκτός ρυθμιζόμενων αγορών 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ . Οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων μπορούν να εξασφαλίζουν την 
εν λόγω συναίνεση υπό μορφή γενικής 
συμφωνίας ή για συγκεκριμένες 
συναλλαγές.

Όταν η ακολουθούμενη πολιτική 
εκτέλεσης εντολών προβλέπει τη 
δυνατότητα εκτέλεσης εντολών εκτός 
ρυθμιζόμενων αγορών ΠΜΔ ή ΟΜΔ, τα 
κράτη μέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων, να ενημερώνουν σχετικά τους 
πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες τους. 
Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να εξασφαλίζουν 
εκ των προτέρων τη ρητή συναίνεση των 
πελατών τους προτού εκτελέσουν εντολές 
πελατών εκτός ρυθμιζόμενων αγορών 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ . Οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων εξασφαλίζουν την εν λόγω 
συναίνεση για συγκεκριμένες συναλλαγές.
Κατά την εκτέλεση εντολών εκτός 
ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ, μια 
επιχείρηση επενδύσεων εξασφαλίζει την 
καλύτερη δυνατή τιμή για τους πελάτες 
της.

Or. en

Τροπολογία 849
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η ακολουθούμενη πολιτική 
εκτέλεσης εντολών προβλέπει τη 
δυνατότητα εκτέλεσης εντολών εκτός 
ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ ή ΟΜΔ , τα 
κράτη μέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων, να ενημερώνουν σχετικά τους 
πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες τους. 
Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να εξασφαλίζουν 
εκ των προτέρων τη ρητή συναίνεση των 

Όταν η ακολουθούμενη πολιτική 
εκτέλεσης εντολών προβλέπει τη 
δυνατότητα εκτέλεσης εντολών εκτός 
ρυθμιζόμενων αγορών ή ΠΜΔ, τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων, να ενημερώνουν σχετικά τους 
πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες τους. 
Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις
επιχειρήσεις επενδύσεων να εξασφαλίζουν 
εκ των προτέρων τη ρητή συναίνεση των 
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πελατών τους προτού εκτελέσουν εντολές 
πελατών εκτός ρυθμιζόμενων αγορών 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ . Οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων μπορούν να εξασφαλίζουν την 
εν λόγω συναίνεση υπό μορφή γενικής 
συμφωνίας ή για συγκεκριμένες 
συναλλαγές.

πελατών τους προτού εκτελέσουν εντολές 
πελατών εκτός ρυθμιζόμενων αγορών ή
ΠΜΔ. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
μπορούν να εξασφαλίζουν την εν λόγω 
συναίνεση υπό μορφή γενικής συμφωνίας 
ή για συγκεκριμένες συναλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 850
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να 
παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα 
των ρυθμίσεων και της πολιτικής που 
ακολουθούν ως προς την εκτέλεση 
εντολών, ώστε να εντοπίζουν και – όπου 
αρμόζει – να θεραπεύουν τυχόν ελλείψεις. 
Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
οφείλουν να εξετάζουν τακτικά κατά 
πόσον οι τόποι εκτέλεσης που 
προβλέπονται στην πολιτική εκτέλεσης 
εντολών επιτυγχάνουν το βέλτιστο 
αποτέλεσμα για τους πελάτες τους ή μήπως 
χρειάζεται να επιφέρουν αλλαγές στις 
ρυθμίσεις εκτέλεσης εντολών που 
ακολουθούν. Τα κράτη μέλη απαιτούν από 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων να ειδοποιούν 
τους πελάτες για κάθε ουσιαστική αλλαγή 
των ρυθμίσεων και της πολιτικής που 
ακολουθούν ως προς την εκτέλεση 
εντολών.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να 
παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα 
των ρυθμίσεων και της πολιτικής που 
ακολουθούν ως προς την εκτέλεση 
εντολών, ώστε να εντοπίζουν και -όπου 
αρμόζει- να θεραπεύουν τυχόν ελλείψεις 
και να διαβιβάζουν το αποτέλεσμα της εν 
λόγω παρακολούθησης στις αρμόδιες 
αρχές τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες. 
Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
οφείλουν να εξετάζουν τακτικά κατά 
πόσον οι τόποι εκτέλεσης που 
προβλέπονται στην πολιτική εκτέλεσης 
εντολών επιτυγχάνουν το βέλτιστο 
αποτέλεσμα για τους πελάτες τους ή μήπως 
χρειάζεται να επιφέρουν αλλαγές στις 
ρυθμίσεις εκτέλεσης εντολών που 
ακολουθούν. Τα κράτη μέλη απαιτούν από 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων να ειδοποιούν 
τους πελάτες για κάθε ουσιαστική αλλαγή 
των ρυθμίσεων και της πολιτικής που 
ακολουθούν ως προς την εκτέλεση 
εντολών. Τα κράτη μέλη ανακαλούν την 
άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων 
επενδύσεων, των οποίων η πολιτική 
εκτέλεσης εντολών δεν διασφαλίζει το 
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καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους 
πελάτες τους σε τακτική βάση και σε 
σημαντικό βαθμό κατά την εκτέλεση 
εντολών εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς ή 
ΠΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 851
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να συνοψίζουν 
και να δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση, για 
κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών 
μέσων, τους πέντε κορυφαίους τόπους 
εκτέλεσης όπου εκτέλεσαν εντολές 
πελατών κατά το προηγούμενο έτος.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να 
δημοσιοποιούν σε μηνιαία βάση, για κάθε 
κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, 
τους πέντε κορυφαίους τόπους εκτέλεσης 
όσον αφορά αποσταλμένους όγκους 
συναλλαγών όπου εκτέλεσαν εντολές 
πελατών κατά τους προηγούμενους μήνες, 
με δεδομένα για την ποιότητα εκτέλεσης, 
και τις πιθανές βελτιώσεις τιμών που 
πραγματοποιήθηκαν για την εκτέλεση 
αυτών των εντολών πελατών στους 
συγκεκριμένους τόπους εκτέλεσης. Τα 
δεδομένα αυτά υπολογίζονται από 
ανεξάρτητους τρίτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα καθεστώτα γνωστοποίησης, βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις επενδύσεων δημοσιοποιούν 
για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων τους πέντε κορυφαίους τόπους εκτέλεσης όπου 
εκτελούν εντολές πελατών, χρειάζεται να ενισχυθούν όσον αφορά τη συχνότητά τους και τα 
δεδομένα για την ποιότητα εκτέλεσης.

Τροπολογία 852
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να συνοψίζουν 
και να δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση, για 
κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών 
μέσων, τους πέντε κορυφαίους τόπους 
εκτέλεσης όπου εκτέλεσαν εντολές 
πελατών κατά το προηγούμενο έτος.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να συνοψίζουν 
και να δημοσιοποιούν σε μηνιαία βάση, 
για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών 
μέσων, τους πέντε κορυφαίους τόπους 
εκτέλεσης όπου εκτέλεσαν εντολές 
πελατών κατά το προηγούμενο έτος. Οι εν 
λόγω συνόψεις περιλαμβάνουν τα 
κριτήρια για την επιλογή τόπων 
εκτέλεσης και αναφέρουν λεπτομερώς την 
αποτελεσματικότητα των διευθετήσεων 
και της πολιτικής τους για την εκτέλεση 
εντολών με σκοπό να διασφαλίζουν 
βέλτιστη εκτέλεση για τους πελάτες τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ετήσια σύνοψη δεν κρίνεται σκόπιμη για τους επενδυτές. Λεπτομερείς πληροφορίες θα είναι 
διαθέσιμες για να μπορούν οι επενδυτές να συγκρίνουν την ποιότητα εκτέλεσης που παρέχεται 
από διαφορετικές επιχειρήσεις επενδύσεων.

Τροπολογία 853
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να συνοψίζουν 
και να δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση, για 
κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών 
μέσων, τους πέντε κορυφαίους τόπους 
εκτέλεσης όπου εκτέλεσαν εντολές 
πελατών κατά το προηγούμενο έτος. 

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να συνοψίζουν 
και να δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση, για 
κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών 
μέσων, τους πέντε κορυφαίους τόπους 
εκτέλεσης όπου εκτέλεσαν εντολές 
πελατών κατά το προηγούμενο έτος εκτός 
εάν έχουν επιλέξει στο πλαίσιο της 
πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης που 
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ακολουθούν να εκτελούν μόνο εντολές 
πελατών στην πρωτογενή αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι είναι ακόμα δυνατό να εκτελούνται εντολές μόνο στην πρωτογενή 
αγορά έτσι ώστε να μην επιβάλλεται πρόσθετο βάρος στις μικρές χρηματιστηριακές εταιρείες.

Τροπολογία 854
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να συνοψίζουν 
και να δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση, για 
κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών 
μέσων, τους πέντε κορυφαίους τόπους 
εκτέλεσης όπου εκτέλεσαν εντολές 
πελατών κατά το προηγούμενο έτος.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να συνοψίζουν 
και να δημοσιοποιούν κατόπιν αιτήματος, 
για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών 
μέσων, τους πέντε κορυφαίους τόπους 
εκτέλεσης όπου εκτέλεσαν εντολές 
πελατών κατά το προηγούμενο έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά το κόστος έναντι του οφέλους για τους πελάτες όσον αφορά τη 
δημοσίευση δεδομένων. Ο τόπος εκτέλεσης πρέπει να μπορεί να χρεώνει εκείνους που ζητούν 
τα δεδομένα.

Τροπολογία 855
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 6. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
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επιχειρήσεις επενδύσεων να είναι σε θέση 
να αποδείξουν στους πελάτες τους, αν 
αυτοί το ζητήσουν, ότι έχουν εκτελέσει τις 
εντολές τους σύμφωνα με την πολιτική 
εκτέλεσης εντολών που ακολουθούν.

επιχειρήσεις επενδύσεων να είναι σε θέση 
να αποδείξουν στους πελάτες τους, αν 
αυτοί το ζητήσουν, ότι έχουν εκτελέσει τις 
εντολές τους σύμφωνα με την πολιτική 
εκτέλεσης εντολών που ακολουθούν και 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων, κατόπιν 
αιτήματος πελάτη, γνωστοποιούν στον 
πελάτη τους την ταυτότητα του τόπου 
όπου δρομολογήθηκαν για εκτέλεση οι 
εντολές του κατά τους έξι μήνες πριν από 
το αίτημα, και τον χρόνο των 
συναλλαγών, εάν υπάρχει, που προέκυψε 
από αυτές οι εντολές και την τιμή και τον 
όγκο άλλων συναλλαγών που 
εκτελέστηκαν κατά την ίδια περίοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πελάτες πρέπει να είναι πραγματικά σε θέση να ελέγξουν την ποιότητα της εκτέλεσης των 
εντολών τους από την επιχείρηση επενδύσεων.

Τροπολογία 856
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με:

7. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
προκειμένου να διευκρινίζει:

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται περιττό να ασχολείται και η Επιτροπή και η ΕΑΚΑΑ με παρόμοια ζητήματα. 
Δεδομένου ότι το εν λόγω ζήτημα είναι περισσότερο τεχνικό παρά πολιτικό, η ΕΑΚΑΑ πρέπει 
να αναλάβει το έργο.
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Τροπολογία 857
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27α
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές αρμόδιες αρχές εποπτεύουν τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων 
επενδύσεων με τις διατάξεις βέλτιστης 
εκτέλεσης που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 858
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με  μέτρα που 
καθορίζουν:

3. Για να εξασφαλίσει ότι τα μέτρα για 
την προστασία των επενδυτών και τη 
δίκαιη και εύρυθμη λειτουργία των 
αγορών λαμβάνουν υπόψη τις τεχνικές 
εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, 
καθώς και για να εξασφαλίσει την ενιαία 
εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, η
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 94 σχετικά με μέτρα που 
καθορίζουν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση της Επιτροπής από την οδηγία MiFID I εισάγεται εκ νέου, καθώς 
παραμένει καίριο στοιχείο της οδηγίας.
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Τροπολογία 859
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με  μέτρα που 
καθορίζουν:

3. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
προκειμένου να διευκρινίζει:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τεχνικό θέμα, συνεπώς η ΕΑΚΑΑ είναι η πλέον αρμόδια για τη διατύπωση 
προτάσεων σχετικά με αυτό το ζήτημα.

Τροπολογία 860
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – εδάφια 1 α και 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […]*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
________________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: …

Or. en
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Τροπολογία 861
Ildikó Gáll-Pelcz, Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στους 
εγγεγραμμένους στην επικράτεια τους 
συνδεδεμένους αντιπροσώπους να 
χειρίζονται χρήματα ή/και 
χρηματοπιστωτικά μέσα πελατών.

Τα κράτη μέλη μπορεί να επιτρέψουν, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 6, 8 
και 9, στους εγγεγραμμένους στην 
επικράτειά τους συνδεδεμένους 
αντιπροσώπους να χειρίζονται χρήματα 
ή/και χρηματοπιστωτικά μέσα πελατών για 
λογαριασμό και υπό την πλήρη ευθύνη 
της επιχείρησης επενδύσεων για την 
οποία δραστηριοποιούνται στο έδαφός 
τους, ή, σε περίπτωση διασυνοριακής 
πράξης, στο έδαφος κράτους μέλους που 
επιτρέπει στους συνδεδεμένους 
αντιπροσώπους να χειρίζονται χρήματα 
πελατών, υπό την προϋπόθεση ότι η 
επιχείρηση επενδύσεων, για την οποία 
δραστηριοποιείται ο συνδεδεμένος 
αντιπρόσωπος, έχει άδεια χειρισμού των 
χρημάτων των πελατών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία MiFID 1 έδωσε στα κράτη μέλη την επιλογή να επιτρέψουν στους συνδεδεμένους 
αντιπροσώπους στο έδαφός τους να χειρίζονται χρήματα και/ή χρηματοπιστωτικά μέσα 
πελατών εάν οι αντιπρόσωποι βρίσκονται υπό την πλήρη ευθύνη της επιχείρησης επενδύσεων 
για λογαριασμό της οποίας δραστηριοποιούνται. Στην παρούσα πρόταση, ωστόσο, η Επιτροπή 
πρότεινε τη διαγραφή της εν λόγω επιλογής. Πολλά κράτη μέλη χρησιμοποίησαν την εν λόγω 
διακριτική ευχέρεια για τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους επιχειρήσεων επενδύσεων που 
χειρίζονταν επίσης χρήματα πελατών, και δεν είχαν αρνητική εμπειρία ή καταγγελίες.

Τροπολογία 862
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. 1 Οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι 
εγγράφονται στο δημόσιο μητρώο του 
κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένοι. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει 
στον ιστότοπό της παραπομπές ή 
υπερσυνδέσμους προς τα δημόσια μητρώα 
που έχουν δημιουργηθεί δυνάμει του 
παρόντος άρθρου από τα κράτη μέλη που 
αποφασίζουν να επιτρέψουν στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να ορίζουν 
συνδεδεμένους αντιπροσώπους.

3. Οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι 
εγγράφονται στο δημόσιο μητρώο του 
κράτους μέλους. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει 
στον ιστότοπό της παραπομπές ή 
υπερσυνδέσμους προς τα δημόσια μητρώα 
που έχουν δημιουργηθεί δυνάμει του 
παρόντος άρθρου από τα κράτη μέλη που 
αποφασίζουν να επιτρέψουν στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να ορίζουν 
συνδεδεμένους αντιπροσώπους.

Or. en

Τροπολογία 863
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι εγγράφονται 
στο δημόσιο μητρώο μόνο εφόσον 
διαπιστωθεί ότι έχουν καλή φήμη και 
κατάλληλες γενικές, εμπορικές και 
επαγγελματικές γνώσεις που τους 
επιτρέπουν να ανακοινώνουν με ακρίβεια 
στον πελάτη ή το δυνητικό πελάτη κάθε 
χρήσιμη πληροφορία για την προτεινόμενη 
υπηρεσία.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι εγγράφονται 
στο δημόσιο μητρώο μόνο εφόσον 
διαπιστωθεί ότι έχουν επαρκές επίπεδο 
γνώσεων και ικανοτήτων βάσει 
αναγνωρισμένων προσόντων που τους 
επιτρέπουν να ανακοινώνουν με ακρίβεια 
στον πελάτη ή το δυνητικό πελάτη κάθε 
χρήσιμη πληροφορία για την προτεινόμενη 
υπηρεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτικές συμβουλές έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Κατά συνέπεια, οι 
συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι πρέπει να κατέχουν επαρκές επίπεδο προσόντων προκειμένου να 
παρέχουν συμβουλές σε πελάτες σχετικά με τον τρόπο επένδυσης του κεφαλαίου τους.
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Τροπολογία 864
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι εγγράφονται 
στο δημόσιο μητρώο μόνο εφόσον 
διαπιστωθεί ότι έχουν καλή φήμη και 
κατάλληλες γενικές, εμπορικές και 
επαγγελματικές γνώσεις που τους 
επιτρέπουν να ανακοινώνουν με ακρίβεια 
στον πελάτη ή το δυνητικό πελάτη κάθε 
χρήσιμη πληροφορία για την προτεινόμενη 
υπηρεσία.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι εγγράφονται 
στο δημόσιο μητρώο μόνο εφόσον 
διαπιστωθεί ότι έχουν καλή φήμη και 
επαρκές επίπεδο γνώσεων και 
ικανοτήτων βάσει αναγνωρισμένων 
προσόντων που τους επιτρέπουν να 
ανακοινώνουν με ακρίβεια στον πελάτη ή 
το δυνητικό πελάτη κάθε χρήσιμη 
πληροφορία για την προτεινόμενη 
υπηρεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει θεσπίσει ένα κατώτατο επίπεδο προσόντων για τα άτομα που 
πωλούν χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε ιδιώτες πελάτες, ωστόσο αυτό πρέπει να καθορίζεται 
από κάθε κράτος μέλος λόγω των πολλών διαφορών στις γνώσεις και την πείρα των επενδυτών 
σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 865
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι εγγράφονται 
στο δημόσιο μητρώο μόνο εφόσον
διαπιστωθεί ότι έχουν καλή φήμη και 
κατάλληλες γενικές, εμπορικές και 
επαγγελματικές γνώσεις που τους 
επιτρέπουν να ανακοινώνουν με ακρίβεια 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι εγγράφονται 
στο δημόσιο μητρώο μόνο αφού
διαπιστωθεί ότι έχουν καλή φήμη και 
επαρκές επίπεδο γνώσεων και 
ικανοτήτων βάσει αναγνωρισμένων 
προσόντων που τους επιτρέπουν να 
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στον πελάτη ή το δυνητικό πελάτη κάθε 
χρήσιμη πληροφορία για την προτεινόμενη 
υπηρεσία.

ανακοινώνουν με ακρίβεια στον πελάτη ή 
το δυνητικό πελάτη κάθε χρήσιμη 
πληροφορία για την προτεινόμενη 
υπηρεσία. Απαιτείται από τους 
συνδεδεμένους αντιπροσώπους να 
παρακολουθούν επαγγελματική 
εκπαίδευση σε διαρκή βάση ώστε να 
ενημερώνονται και να επιβεβαιώνονται οι 
γνώσεις και οι ικανότητές τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτικές συμβουλές έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων. Κατά συνέπεια, 
οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι πρέπει να κατέχουν επαρκές επίπεδο προσόντων προκειμένου να 
παρέχουν συμβουλές σε πελάτες σχετικά με τον τρόπο επένδυσης του κεφαλαίου τους.

Τροπολογία 866
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι εγγράφονται 
στο δημόσιο μητρώο μόνο εφόσον 
διαπιστωθεί ότι έχουν καλή φήμη και 
κατάλληλες γενικές, εμπορικές και 
επαγγελματικές γνώσεις που τους 
επιτρέπουν να ανακοινώνουν με ακρίβεια 
στον πελάτη ή το δυνητικό πελάτη κάθε 
χρήσιμη πληροφορία για την προτεινόμενη 
υπηρεσία.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι εγγράφονται 
στο δημόσιο μητρώο μόνο εάν διαπιστωθεί 
ότι έχουν καλή φήμη και επαρκές επίπεδο 
γνώσεων και ικανοτήτων βάσει 
αναγνωρισμένων προσόντων που τους 
επιτρέπουν να ανακοινώνουν με ακρίβεια 
στον πελάτη ή το δυνητικό πελάτη κάθε 
χρήσιμη πληροφορία για την προτεινόμενη 
υπηρεσία.

Or. en

Τροπολογία 867
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι εγγράφονται 
στο δημόσιο μητρώο μόνο εφόσον 
διαπιστωθεί ότι έχουν καλή φήμη και 
κατάλληλες γενικές, εμπορικές και 
επαγγελματικές γνώσεις που τους 
επιτρέπουν να ανακοινώνουν με ακρίβεια 
στον πελάτη ή το δυνητικό πελάτη κάθε 
χρήσιμη πληροφορία για την προτεινόμενη 
υπηρεσία.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι έχουν καλή 
φήμη και κατάλληλες γενικές, εμπορικές 
και επαγγελματικές γνώσεις που τους 
επιτρέπουν να ανακοινώνουν με ακρίβεια 
στον πελάτη ή το δυνητικό πελάτη κάθε 
χρήσιμη πληροφορία για την προτεινόμενη 
υπηρεσία.

Or. en

Τροπολογία 868
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν
ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων μπορούν
να ελέγχουν κατά πόσον οι συνδεδεμένοι 
αντιπρόσωποι που έχουν ορίσει έχουν 
αρκετά καλή φήμη και διαθέτουν τις 
γνώσεις που προβλέπονται στο τρίτο 
εδάφιο.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων ελέγχουν κατά 
πόσον οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι που 
έχουν ορίσει έχουν αρκετά καλή φήμη και 
διαθέτουν τις γνώσεις που προβλέπονται 
στο τρίτο εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 869
Syed Kamall, Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 – εδάφια 1 α και 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων παρέχουν 
πλήρεις και ολοκληρωμένες πληροφορίες 
σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες και 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα τους στους 
συνδεδεμένους αντιπροσώπους, οι οποίες 
ενημερώνονται τουλάχιστον σε 
τριμηνιαία βάση με μέγιστη καθυστέρηση 
αναφοράς 60 ημερών.
Οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι απαιτείται 
να παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες 
στον πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη πριν 
από τη λήψη εντολών ή την τοποθέτηση 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές είναι πλήρως ενημερωμένοι για ενδεχόμενες 
συγκρούσεις συμφερόντων, είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι να ενεργούν με πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ 
παρόχων και αντιπροσώπων.

Τροπολογία 870
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει 
άδεια να εκτελούν εντολές για λογαριασμό 
πελατών και/ή να διαπραγματεύονται για 
ίδιο λογαριασμό, ή/και να λαμβάνουν και 
να διαβιβάζουν εντολές μπορούν να 
κανονίζουν ή να διενεργούν συναλλαγές με 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους χωρίς να 
υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 24 
(εξαιρουμένης της παραγράφου 3) 25 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει 
άδεια να εκτελούν εντολές για λογαριασμό 
πελατών και/ή να διαπραγματεύονται για 
ίδιο λογαριασμό, ή/και να λαμβάνουν και 
να διαβιβάζουν εντολές μπορούν να 
κανονίζουν ή να διενεργούν συναλλαγές με 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους χωρίς να 
υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 24, 25, 27 και 28 
παράγραφος 1 όσον αφορά τις συναλλαγές 
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(εξαιρουμένης της παραγράφου 5) , 27 και 
28 παράγραφος 1 όσον αφορά τις 
συναλλαγές αυτές ή οποιαδήποτε 
παρεπόμενη υπηρεσία άμεσα σχετιζόμενη 
με αυτές τις συναλλαγές.

αυτές ή οποιαδήποτε παρεπόμενη 
υπηρεσία άμεσα σχετιζόμενη με αυτές τις 
συναλλαγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση επεκτείνει το φάσμα των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους (άρθρα 24 παράγραφος 3 και 25 παράγραφος 5). Οι ιδιώτες πελάτες 
πρέπει να απολαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο προστασίας, ενώ οι επιλέξιμοι 
αντισυμβαλλόμενοι είναι ικανοί να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους, για παράδειγμα 
μπορούν να αποφασίζουν ποιες πληροφορίες κ.λπ. επιθυμούν, και οι παραπομπές στα άρθρα 24 
και 25 πρέπει, κατά συνέπεια, να απαλειφθούν από το άρθρο 30 (πράγμα που σημαίνει ότι 
πρέπει επίσης να γίνουν διαγραφές από το άρθρο 25 παράγραφος 6 στοιχείο γ).

Τροπολογία 871
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει 
άδεια να εκτελούν εντολές για λογαριασμό 
πελατών και/ή να διαπραγματεύονται για 
ίδιο λογαριασμό, ή/και να λαμβάνουν και 
να διαβιβάζουν εντολές μπορούν να 
κανονίζουν ή να διενεργούν συναλλαγές με 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους χωρίς να 
υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 24 
(εξαιρουμένης της παραγράφου 3) 25 
(εξαιρουμένης της παραγράφου 5) , 27 και 
28 παράγραφος 1 όσον αφορά τις 
συναλλαγές αυτές ή οποιαδήποτε 
παρεπόμενη υπηρεσία άμεσα σχετιζόμενη 
με αυτές τις συναλλαγές.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει 
άδεια να εκτελούν εντολές για λογαριασμό 
πελατών και/ή να διαπραγματεύονται για 
ίδιο λογαριασμό, ή/και να λαμβάνουν και 
να διαβιβάζουν εντολές μπορούν να 
κανονίζουν ή να διενεργούν συναλλαγές με 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους χωρίς να 
υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 24, 25, 27 και 28 
παράγραφος 1 όσον αφορά τις συναλλαγές 
αυτές ή οποιαδήποτε παρεπόμενη 
υπηρεσία άμεσα σχετιζόμενη με αυτές τις 
συναλλαγές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Eligible counterparties are authorised to sell (or invest on behalf of third parties) and give 
financial advice by virtue of their knowledge, experience and skills, which have been 
previously assessed by their supervisors in order to give such authorisation. Therefore, it is 
completely unreasonable to require the provision of the information under Articles 24.3 and 
30 when ECPs are dealing with other ECPs. Moreover, if ECPs consider that they need such 
information to “understand the nature and risks of the investment service and of the specific 
type of financial instrument that is being offered”, they are perfectly aware of their right to 
request to be treated as retail investors.

Τροπολογία 872
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει 
άδεια να εκτελούν εντολές για λογαριασμό 
πελατών και/ή να διαπραγματεύονται για 
ίδιο λογαριασμό, ή/και να λαμβάνουν και 
να διαβιβάζουν εντολές μπορούν να 
κανονίζουν ή να διενεργούν συναλλαγές με 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους χωρίς να 
υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 24 
(εξαιρουμένης της παραγράφου 3) 25 
(εξαιρουμένης της παραγράφου 5) , 27 και 
28 παράγραφος 1 όσον αφορά τις 
συναλλαγές αυτές ή οποιαδήποτε 
παρεπόμενη υπηρεσία άμεσα σχετιζόμενη 
με αυτές τις συναλλαγές.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει 
άδεια να εκτελούν εντολές για λογαριασμό 
πελατών και/ή να διαπραγματεύονται για 
ίδιο λογαριασμό, ή/και να λαμβάνουν και 
να διαβιβάζουν εντολές μπορούν να 
κανονίζουν ή να διενεργούν συναλλαγές με 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους χωρίς να 
υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 24 
(εξαιρουμένης της παραγράφου 3, 5, 6, 7) 
25 (εξαιρουμένης της παραγράφου 5), 27 
και 28 παράγραφος 1 όσον αφορά τις 
συναλλαγές αυτές ή οποιαδήποτε 
παρεπόμενη υπηρεσία άμεσα σχετιζόμενη 
με αυτές τις συναλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 873
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει 
άδεια να εκτελούν εντολές για λογαριασμό 
πελατών και/ή να διαπραγματεύονται για 
ίδιο λογαριασμό, ή/και να λαμβάνουν και 
να διαβιβάζουν εντολές μπορούν να 
κανονίζουν ή να διενεργούν συναλλαγές με 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους χωρίς να 
υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 24 
(εξαιρουμένης της παραγράφου 3) 25 
(εξαιρουμένης της παραγράφου 5) , 27 και 
28 παράγραφος 1 όσον αφορά τις 
συναλλαγές αυτές ή οποιαδήποτε 
παρεπόμενη υπηρεσία άμεσα σχετιζόμενη 
με αυτές τις συναλλαγές.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει 
άδεια να εκτελούν εντολές για λογαριασμό 
πελατών και/ή να διαπραγματεύονται για 
ίδιο λογαριασμό, ή/και να λαμβάνουν και 
να διαβιβάζουν εντολές και/ή να παρέχουν 
διαχείριση χαρτοφυλακίου, μπορούν να 
κανονίζουν ή να διενεργούν συναλλαγές με 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους χωρίς να 
υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 24 
(εξαιρουμένης της παραγράφου 3) 25 
(εξαιρουμένης της παραγράφου 5), 27 και 
28 παράγραφος 1 όσον αφορά τις 
συναλλαγές αυτές ή οποιαδήποτε 
παρεπόμενη υπηρεσία άμεσα σχετιζόμενη 
με αυτές τις συναλλαγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου δεν επιτρέπεται να αποδέχονται χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται από τρίτο 
για τέτοιου είδους υπηρεσίες (εκτός εάν ληφθούν απευθείας από τους επενδυτές). Η υποχρέωση 
που αναφέρεται δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι ιδιώτες και οι επαγγελματίες πελάτες 
γενικά απαιτούν υψηλό επίπεδο προστασίας σε σύγκριση με τους επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους. Σε αυτό το πλαίσιο, το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει 
να περιορίζεται σε καταστάσεις όπου οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου παρέχονται σε ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες.

Τροπολογία 874
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, τα πιστωτικά 

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, τα πιστωτικά 
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ιδρύματα, τις ασφαλιστικές εταιρίες, τους 
ΟΣΕΚΑ και τις εταιρίες διαχείρισής τους, 
τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τις εταιρίες 
διαχείρισής τους, τους άλλους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που 
έχουν άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται σε 
ρυθμίσεις ενωσιακού  δικαίου ή εθνικού 
δικαίου κράτους μέλους, τις επιχειρήσεις 
που εξαιρούνται από την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας κατά το άρθρο 2 
παράγραφος 1, στοιχείο (ια), τις εθνικές 
κυβερνήσεις και τα αντίστοιχα γραφεία 
τους, συμπεριλαμβανομένων των 
δημόσιων φορέων που διαχειρίζονται το 
δημόσιο χρέος σε εθνικό επίπεδο , τις 
κεντρικές τράπεζες και τους υπερεθνικούς 
οργανισμούς.

ιδρύματα, τις ασφαλιστικές εταιρίες, τους 
ΟΣΕΚΑ και τις εταιρίες διαχείρισής τους, 
τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τις εταιρίες 
διαχείρισής τους, τους άλλους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που 
έχουν άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται σε 
ρυθμίσεις ενωσιακού δικαίου ή εθνικού 
δικαίου κράτους μέλους, τις επιχειρήσεις 
που εξαιρούνται από την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας κατά το άρθρο 2 
παράγραφος 1, στοιχείο (ια), τις εθνικές 
κυβερνήσεις και τα αντίστοιχα γραφεία 
τους, συμπεριλαμβανομένων των 
δημόσιων φορέων που διαχειρίζονται το 
δημόσιο χρέος σε εθνικό επίπεδο, τις 
κεντρικές τράπεζες και τους υπερεθνικούς 
οργανισμούς. Ωστόσο, εξαιρούνται οι 
δημοτικές αρχές και οι περιφερειακοί 
διοικητικοί φορείς.

Or. en

Τροπολογία 875
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ταξινόμηση ως επιλέξιμου 
αντισυμβαλλομένου βάσει του πρώτου 
εδαφίου δεν θίγει το δικαίωμα των 
επιχειρήσεων αυτών να ζητήσουν να 
αντιμετωπιστούν, είτε γενικά είτε για 
συγκεκριμένες συναλλαγές, ως πελάτες 
των οποίων οι σχέσεις με την επιχείρηση 
επενδύσεων υπόκειται στις διατάξεις των 
άρθρων 24, 25,  27 και 28.

Η ταξινόμηση ως επιλέξιμου 
αντισυμβαλλομένου βάσει του πρώτου 
εδαφίου δεν θίγει το δικαίωμα των 
επιχειρήσεων αυτών να ενημερώσουν τις 
χρηματιστηριακές εταιρείες τους, είτε 
γενικά είτε για συγκεκριμένες συναλλαγές, 
για το δικαίωμά τους να 
αντιμετωπίζονται ως πελάτες των οποίων 
οι σχέσεις με την επιχείρηση επενδύσεων 
υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 24, 
25, 27 και 28.

Or. en
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Αιτιολόγηση

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Τροπολογία 876
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα  για τον 
καθορισμό:

διαγράφεται

(a) των διαδικασιών αίτησης 
μεταχείρισης ως πελατών σύμφωνα με 
την παράγραφο 2,
(β) των διαδικασιών λήψης της ρητής 
επιβεβαίωσης από τους δυνητικούς 
αντισυμβαλλομένους σύμφωνα με την 
παράγραφο 3,
(γ) των προκαθορισμένων αναλογικών 
προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των ποσοτικών ορίων, που επιτρέπουν 
την αντιμετώπιση μιας επιχείρησης ως 
επιλέξιμου αντισυμβαλλομένου σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητο να καθοριστούν διαδικασίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και κατά την εφαρμογή πρέπει να δοθεί χώρος για να 
καλύψουν τα κράτη μέλη τις εθνικές ιδιαιτερότητες.



PE489.465v01-00 148/191 AM\901765EL.doc

EL

Τροπολογία 877
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των διαδικασιών αίτησης μεταχείρισης
ως πελατών σύμφωνα με την παράγραφο 2,

α) των διαδικασιών ενημέρωσης μιας 
χρηματιστηριακής εταιρείας για το 
δικαίωμά τους να αντιμετωπίζονται ως 
πελάτες, σύμφωνα με την παράγραφο 2,

Or. en

Αιτιολόγηση

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Τροπολογία 878
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έλεγχος της συμμόρφωσης με τους 
κανόνες του ΠΜΔ ή του ΟΜΔ  και με 
άλλες εκ του νόμου υποχρεώσεις

Έλεγχος της συμμόρφωσης με τους 
κανόνες του ΠΜΔ και με άλλες εκ του 
νόμου υποχρεώσεις

Or. en

Τροπολογία 879
Astrid Lulling



AM\901765EL.doc 149/191 PE489.465v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ  να δημιουργούν και να 
εφαρμόζουν αποτελεσματικούς
μηχανισμούς και διαδικασίες σχετικά με 
τους συγκεκριμένους ΠΜΔ ή ΟΜΔ  για 
την τακτική παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης των χρηστών του ή των 
πελατών  με τους κανόνες τους. Οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ  παρακολουθούν τις 
συναλλαγές που επιχειρούν οι χρήστες ή οι 
πελάτες  τους μέσω των συστημάτων τους 
προκειμένου να εντοπίζονται οι 
παραβάσεις των κανόνων αυτών, οι 
ανώμαλες συνθήκες διαπραγμάτευσης ή οι 
μορφές συμπεριφοράς που ενδέχεται να 
συνιστούν κατάχρηση της αγοράς.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ να δημιουργούν και να 
εφαρμόζουν μηχανισμούς και διαδικασίες 
σχετικά με τους συγκεκριμένους ΠΜΔ ή 
ΟΜΔ για την τακτική παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης των χρηστών του ή των 
πελατών με τους κανόνες τους. Οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ παρακολουθούν τις εντολές 
που δίνουν και τις συναλλαγές που
εκτελούν και τις εντολές που ακυρώνουν
οι χρήστες ή οι πελάτες τους μέσω των 
συστημάτων τους προκειμένου να 
εντοπίζονται οι παραβάσεις των κανόνων 
αυτών, οι ανώμαλες συνθήκες 
διαπραγμάτευσης ή οι μορφές 
συμπεριφοράς που ενδέχεται να συνιστούν 
κατάχρηση της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία εισάγεται για να διασφαλιστεί ότι, εκτός από τις ρυθμιζόμενες αγορές 
(άρθρο 51 παράγραφος 3), οι διαχειριστές ΠΜΔ και ΟΜΔ εποπτεύουν επίσης την αναλογία 
ανάμεσα στις εντολές που δίνονται και αυτές που ακυρώνονται. Το πιο κατάλληλο σημείο για τη 
θέσπιση της αναλογίας είναι ο κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς στο άρθρο 8 
παράγραφος 3 στοιχείο γ σε νέα περίπτωση «-ακύρωση των εντολών που υπερβαίνουν 
ημερήσια αναλογία ανάμεσα στις εντολές που εκτελούνται και τις εντολές που έχουν δοθεί της 
τάξης του 30%, εκτός εάν παρασχεθούν έγγραφες εξηγήσεις στην αρμόδια αρχή»

Τροπολογία 880
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ  να δημιουργούν και να 
εφαρμόζουν αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς και διαδικασίες σχετικά με 
τους συγκεκριμένους ΠΜΔ ή ΟΜΔ  για 
την τακτική παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης των χρηστών του ή των 
πελατών  με τους κανόνες τους. Οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ  παρακολουθούν τις 
συναλλαγές που επιχειρούν οι χρήστες ή οι 
πελάτες  τους μέσω των συστημάτων τους 
προκειμένου να εντοπίζονται οι 
παραβάσεις των κανόνων αυτών, οι 
ανώμαλες συνθήκες διαπραγμάτευσης ή οι 
μορφές συμπεριφοράς που ενδέχεται να 
συνιστούν κατάχρηση της αγοράς.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ να δημιουργούν και να 
εφαρμόζουν αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς και διαδικασίες σχετικά με 
τους συγκεκριμένους ΠΜΔ ή ΟΜΔ για την 
τακτική παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης των χρηστών του ή των 
πελατών με τους κανόνες τους. Οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ παρακολουθούν τις 
συναλλαγές που επιχειρούν οι χρήστες ή οι 
πελάτες τους μέσω των συστημάτων τους 
προκειμένου να εντοπίζονται οι 
παραβάσεις των κανόνων αυτών, οι 
ανώμαλες συνθήκες διαπραγμάτευσης ή οι 
μορφές συμπεριφοράς που ενδέχεται να 
συνιστούν κατάχρηση της αγοράς. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ διαθέτουν επαρκείς πόρους 
για να διασφαλίσουν αποτελεσματική 
εποπτεία.

Or. en

Τροπολογία 881
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ  να δημιουργούν και να 
εφαρμόζουν αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς και διαδικασίες σχετικά με 
τους συγκεκριμένους ΠΜΔ ή ΟΜΔ  για 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ να δημιουργούν και να εφαρμόζουν 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς και 
διαδικασίες σχετικά με τον συγκεκριμένο 
ΠΜΔ για την τακτική παρακολούθηση της 
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την τακτική παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης των χρηστών του ή των 
πελατών  με τους κανόνες τους. Οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ  παρακολουθούν τις 
συναλλαγές που επιχειρούν οι χρήστες ή οι 
πελάτες  τους μέσω των συστημάτων τους 
προκειμένου να εντοπίζονται οι 
παραβάσεις των κανόνων αυτών, οι 
ανώμαλες συνθήκες διαπραγμάτευσης ή οι 
μορφές συμπεριφοράς που ενδέχεται να 
συνιστούν κατάχρηση της αγοράς.

συμμόρφωσης των χρηστών ή των 
πελατών του με τους κανόνες του. Οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ παρακολουθούν τις συναλλαγές που 
επιχειρούν οι χρήστες ή οι πελάτες του 
μέσω των συστημάτων τους προκειμένου 
να εντοπίζονται οι παραβάσεις των 
κανόνων αυτών, οι ανώμαλες συνθήκες 
διαπραγμάτευσης ή οι μορφές 
συμπεριφοράς που ενδέχεται να συνιστούν 
κατάχρηση της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 882
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς, που διαχειρίζονται 
τόπο διαπραγμάτευσης, καταγράφουν τη 
συναλλαγή τους για την εξασφάλιση του 
ελέγχου της ταυτότητας του πελάτη 
(«σήμανση συναλλαγών»).

Or. en

Τροπολογία 883
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
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διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ  να αναφέρουν στην αρμόδια 
αρχή τις σημαντικές παραβάσεις των 
κανόνων του, τις ανώμαλες συνθήκες 
διαπραγμάτευσης ή τις μορφές 
συμπεριφοράς που ενδέχεται να συνιστούν 
κατάχρηση της αγοράς. Τα κράτη μέλη 
απαιτούν επίσης από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων και τους διαχειριστές αγοράς 
που διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΟΜΔ  να 
διαβιβάζουν χωρίς καθυστέρηση τις 
σχετικές πληροφορίες στην αρχή την 
αρμόδια για τη διερεύνηση και δίωξη των 
καταχρήσεων της αγοράς και να της 
παρέχουν αμέριστη βοήθεια στη 
διερεύνηση και δίωξη των καταχρήσεων 
της αγοράς που έχουν επιχειρηθεί στα 
συστήματά τους ή μέσω αυτών.

διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ να αναφέρουν στην αρμόδια αρχή τις 
σημαντικές παραβάσεις των κανόνων του, 
τις ανώμαλες συνθήκες διαπραγμάτευσης ή 
τις μορφές συμπεριφοράς που ενδέχεται να 
συνιστούν κατάχρηση της αγοράς. Τα 
κράτη μέλη απαιτούν επίσης από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ να διαβιβάζουν χωρίς καθυστέρηση 
τις σχετικές πληροφορίες στην αρχή την 
αρμόδια για τη διερεύνηση και δίωξη των 
καταχρήσεων της αγοράς και να της 
παρέχουν αμέριστη βοήθεια στη 
διερεύνηση και δίωξη των καταχρήσεων 
της αγοράς που έχουν επιχειρηθεί στα 
συστήματά τους ή μέσω αυτών.

Or. en

Τροπολογία 884
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να 
καθορίσει τους πόρους οι οποίοι πρέπει 
να συγκροτηθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί αποτελεσματική εποπτεία 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […]*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
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_____________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: …

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματική εποπτεία επιβάλει απαγόρευση του ανταγωνισμού μεταξύ των αγορών στο 
πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία 885
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναστολή και απόσυρση 
χρηματοπιστωτικών μέσων από τη 
διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ

Αναστολή και απόσυρση 
χρηματοπιστωτικών μέσων από τη 
διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ ή ΟΜΔ

Or. en

Τροπολογία 886
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ, οι οποίοι αναστέλλουν ή αποσύρουν 
από τη διαπραγμάτευση ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο να δημοσιοποιούν 
την απόφαση αυτή, να την κοινοποιούν 
στις ρυθμιζόμενες αγορές, σε άλλους ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο, και να 
κοινοποιούν σχετικές πληροφορίες στην 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ να αναστείλουν ή να αποσύρουν από 
τη διαπραγμάτευση ένα χρηματοπιστωτικό 
μέσο κατόπιν απόφασης της 
ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία αρχικά 
εισήχθη το μέσο προς διαπραγμάτευση, 
και όταν ο λόγος αναστολής έχει γενικό 
χαρακτήρα, να δημοσιοποιούν την 
απόφαση αυτή, να την κοινοποιούν στις 
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αρμόδια αρχή. Η εν λόγω αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών. Τα κράτη μέλη απαιτούν 
από τις άλλες ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο να αναστέλλουν
ή να αποσύρουν επίσης το 
χρηματοπιστωτικό αυτό μέσο από τη 
διαπραγμάτευση όταν η αναστολή ή 
απόσυρση οφείλεται στη μη κοινοποίηση 
πληροφοριών σχετικά με τον εκδότη ή το 
χρηματοπιστωτικό μέσο, εκτός των 
περιπτώσεων που αυτό θα μπορούσε να 
προκαλέσει σημαντική ζημία στα 
συμφέροντα των επενδυτών ή στην
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Τα 
κράτη μέλη απαιτούν από τις άλλες 
ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ να 
κοινοποιούν την απόφαση τους στην 
οικεία αρμόδια αρχή και σε όλες τις 
ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ που 
διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο, 
συμπεριλαμβάνοντας και επεξήγηση αν
πρόκειται για απόφαση μη αναστολής ή 
απόσυρσης του χρηματοπιστωτικού μέσου 
από τη διαπραγμάτευση.

ρυθμιζόμενες αγορές, σε άλλους ΠΜΔ και 
ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο, και να 
κοινοποιούν σχετικές πληροφορίες στην 
αρμόδια αρχή. Η εν λόγω αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών. Τα κράτη μέλη απαιτούν 
από τις άλλες ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ 
και ΟΜΔ να κοινοποιούν την απόφασή 
τους να μην αναστείλουν ή αποσύρουν το 
χρηματοπιστωτικό μέσο από τη 
διαπραγμάτευση στην οικεία αρμόδια αρχή 
και σε όλες τις ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο, 
συμπεριλαμβανομένης και εξήγησης του
λόγου για τον οποίον πρόκειται για 
απόφαση μη αναστολής ή απόσυρσης του 
χρηματοπιστωτικού μέσου από τη 
διαπραγμάτευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ό,τι αφορά τις ισορροπημένες διατάξεις της οδηγίας για τη διαφάνεια, στην οδηγία MiFID II 
δεν πρέπει να προβλέπονται άρρητες διευρυμένες υποχρεώσεις αναφοράς σε βάρος των 
εκδοτών, που εισάγονται επίσης για διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ ή ΟΜΔ. Δεδομένων των 
διατάξεων της οδηγίας για τη διαφάνεια, η «μη κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον 
εκδότη» δεν μπορεί να αξιολογηθεί από ΠΜΔ ή ΟΜΔ καθώς δεν στοχεύουν στο να γίνουν 
δέκτες των πληροφοριών που δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις.

Τροπολογία 887
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται
ΠΜΔ, οι οποίοι αναστέλλουν ή αποσύρουν 
από τη διαπραγμάτευση ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο να δημοσιοποιούν 
την απόφαση αυτή, να την κοινοποιούν 
στις ρυθμιζόμενες αγορές, σε άλλους ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο, και να 
κοινοποιούν σχετικές πληροφορίες στην 
αρμόδια αρχή. Η εν λόγω αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των 
άλλων κρατών μελών. Τα κράτη μέλη 
απαιτούν από τις άλλες ρυθμιζόμενες 
αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ που 
διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο να αναστέλλουν ή 
να αποσύρουν επίσης το 
χρηματοπιστωτικό αυτό μέσο από τη 
διαπραγμάτευση όταν η αναστολή ή 
απόσυρση οφείλεται στη μη κοινοποίηση 
πληροφοριών σχετικά με τον εκδότη ή το 
χρηματοπιστωτικό μέσο, εκτός των 
περιπτώσεων που αυτό θα μπορούσε να 
προκαλέσει σημαντική ζημία στα 
συμφέροντα των επενδυτών ή στην 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τις άλλες ρυθμιζόμενες
αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ να κοινοποιούν 
την απόφαση τους στην οικεία αρμόδια 
αρχή και σε όλες τις ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ και ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το 
ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο, 
συμπεριλαμβάνοντας και επεξήγηση αν 
πρόκειται για απόφαση μη αναστολής ή 
απόσυρσης του χρηματοπιστωτικού μέσου 
από τη διαπραγμάτευση.

1. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος 
της αρμόδιας αρχής, κατά το άρθρο 
72 παράγραφος 1 στοιχεία (δ) και (ε), να 
απαιτεί την αναστολή ή την απόσυρση 
από τη διαπραγμάτευση ενός 
χρηματοπιστωτικού μέσου, ο 
διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ 
ή ΟΜΔ μπορεί να αναστείλει ή να 
αποσύρει από τη διαπραγμάτευση 
χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο δεν 
συνάδει πλέον με τους κανόνες της 
ρυθμιζόμενης αγοράς, του ΠΜΔ ή του 
ΟΜΔ εκτός εάν το μέτρο αυτό ενδέχεται 
να βλάψει σημαντικά τα συμφέροντα των 
επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία της 
αγοράς.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΟΜΔ οι 
οποίοι αναστέλλουν ή αποσύρουν από τη 
διαπραγμάτευση ένα χρηματοπιστωτικό 
μέσο να δημοσιοποιούν την απόφαση 
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αυτή, να την κοινοποιούν στις 
ρυθμιζόμενες αγορές, σε άλλους ΠΜΔ και 
ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο, και να 
κοινοποιούν σχετικές πληροφορίες στην 
αρμόδια αρχή. Η εν λόγω αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών. Όταν η αναστολή ή 
απόσυρση οφείλεται στη μη κοινοποίηση 
πληροφοριών σχετικά με τον εκδότη ή το 
χρηματοπιστωτικό μέσο, η οικεία 
αρμόδια αρχή, όπως ορίζεται στο σημείο 
7 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής απαιτεί
από τις άλλες ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ 
ή ΟΜΔ ή άλλο σύστημα συναλλαγών που 
διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο να αναστέλλουν ή 
να αποσύρουν επίσης άμεσα το 
χρηματοπιστωτικό αυτό μέσο από τη 
διαπραγμάτευση. Τα κράτη μέλη απαιτούν 
από τις άλλες ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ 
και ΟΜΔ να κοινοποιούν την απόφαση 
τους στην οικεία αρμόδια αρχή και σε όλες 
τις ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ 
που διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο, 
συμπεριλαμβάνοντας και επεξήγηση αν 
πρόκειται για απόφαση μη αναστολής ή 
απόσυρσης του χρηματοπιστωτικού μέσου 
από τη διαπραγμάτευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει αιτιολόγηση για την ύπαρξη διαφορετικών κανόνων για τη 
ρυθμιζόμενη αγορά, τον ΠΜΔ, τον ΟΜΔ. Η οικεία αρμόδια αρχή για το χρηματοπιστωτικό 
μέσο εξουσιοδοτείται να αναστείλει ή να αποσύρει το χρηματοπιστωτικό μέσο από τη 
διαπραγμάτευση σε όλους τους τόπους διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 888
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ, οι οποίοι αναστέλλουν ή αποσύρουν 
από τη διαπραγμάτευση ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο να δημοσιοποιούν 
την απόφαση αυτή, να την κοινοποιούν 
στις ρυθμιζόμενες αγορές, σε άλλους ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο, και να 
κοινοποιούν σχετικές πληροφορίες στην 
αρμόδια αρχή. Η εν λόγω αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών. Τα κράτη μέλη απαιτούν 
από τις άλλες ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο να αναστέλλουν ή 
να αποσύρουν επίσης το 
χρηματοπιστωτικό αυτό μέσο από τη 
διαπραγμάτευση όταν η αναστολή ή 
απόσυρση οφείλεται στη μη κοινοποίηση 
πληροφοριών σχετικά με τον εκδότη ή το 
χρηματοπιστωτικό μέσο, εκτός των 
περιπτώσεων που αυτό θα μπορούσε να 
προκαλέσει σημαντική ζημία στα 
συμφέροντα των επενδυτών ή στην 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τις άλλες ρυθμιζόμενες 
αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ να κοινοποιούν 
την απόφαση τους στην οικεία αρμόδια 
αρχή και σε όλες τις ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ και ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το 
ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο, 
συμπεριλαμβάνοντας και επεξήγηση αν 
πρόκειται για απόφαση μη αναστολής ή 
απόσυρσης του χρηματοπιστωτικού μέσου 
από τη διαπραγμάτευση.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ, οι οποίοι αναστέλλουν ή αποσύρουν 
από τη διαπραγμάτευση ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο να δημοσιοποιούν 
την απόφαση αυτή, να την κοινοποιούν 
στις ρυθμιζόμενες αγορές, σε άλλους ΠΜΔ 
που διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο, και να 
κοινοποιούν σχετικές πληροφορίες στην 
αρμόδια αρχή. Η εν λόγω αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών. Τα κράτη μέλη απαιτούν 
από τις άλλες ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ 
που διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο να αναστέλλουν ή 
να αποσύρουν επίσης το 
χρηματοπιστωτικό αυτό μέσο από τη 
διαπραγμάτευση όταν η αναστολή ή 
απόσυρση οφείλεται στη μη κοινοποίηση 
πληροφοριών σχετικά με τον εκδότη ή το 
χρηματοπιστωτικό μέσο, εκτός των 
περιπτώσεων που αυτό θα μπορούσε να 
προκαλέσει σημαντική ζημία στα 
συμφέροντα των επενδυτών ή στην 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τις άλλες ρυθμιζόμενες 
αγορές, ΠΜΔ να κοινοποιούν την 
απόφαση τους στην οικεία αρμόδια αρχή 
και σε όλες τις ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ 
που διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο, 
συμπεριλαμβάνοντας και επεξήγηση αν 
πρόκειται για απόφαση μη αναστολής ή 
απόσυρσης του χρηματοπιστωτικού μέσου 
από τη διαπραγμάτευση.

Or. en

Τροπολογία 889
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό της μορφής και του χρόνου 
των κοινοποιήσεων και της δημοσίευσης, 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Με γνώμονα τον φόρτο εργασίας της ΕΑΚΑΑ πρέπει να προβλεφθεί κάποιος βαθμός 
ιεράρχησης προτεραιοτήτων.  Τα πρότυπα όσον αφορά τη μορφή και το χρόνο υποβολής μιας 
κοινοποίησης δεν φαίνονται απαραίτητα.

Τροπολογία 890
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με τον καθορισμό 
των ειδικών συνθηκών που συνιστούν 
σημαντική ζημία για τα συμφέροντα των 
επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, όπως αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2 και για τον 
καθορισμό θεμάτων όσον αφορά τη μη 

3. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό των ειδικών συνθηκών που 
συνιστούν σημαντική ζημία για τα 
συμφέροντα των επενδυτών και την 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, όπως αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2 και για τον 
καθορισμό θεμάτων όσον αφορά τη μη 
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κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον 
εκδότη ή το χρηματοπιστωτικό μέσο, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον 
εκδότη ή το χρηματοπιστωτικό μέσο, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […]*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
__________________

*ΕΕ να εισαχθεί ημερομηνία 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 891
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με τον καθορισμό 
των ειδικών συνθηκών που συνιστούν 
σημαντική ζημία για τα συμφέροντα των 
επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, όπως αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2 και για τον 
καθορισμό θεμάτων όσον αφορά τη μη 
κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον 
εκδότη ή το χρηματοπιστωτικό μέσο, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό των ειδικών συνθηκών που 
συνιστούν σημαντική ζημία για τα 
συμφέροντα των επενδυτών και την 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, όπως αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2 και για τον 
καθορισμό θεμάτων όσον αφορά τη μη 
κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον 
εκδότη ή το χρηματοπιστωτικό μέσο, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […]*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
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τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
__________________

* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: …

Or. en

Αιτιολόγηση

Το θέμα των ειδικών συνθηκών που μπορεί να είναι επιβλαβείς για τα συμφέροντα επενδυτή 
είναι σε μεγάλο βαθμό τεχνικής φύσεως, συνεπώς η ΕΑΚΑΑ είναι η πλέον αρμόδια για τη 
διατύπωση προτάσεων σχετικά με αυτό το ζήτημα.

Τροπολογία 892
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός ενός μηνός από την παραλαβή της 
κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 
32 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. …/… [MiFIR], η ΕΑΚΑΑ μπορεί να 
εκδίδει μεμονωμένες αποφάσεις βάσει 
της αρμοδιότητάς της σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης δια των οποίων θα 
ζητείται από τις αρμόδιες αρχές να 
αναλαμβάνουν την απαραίτητη δράση 
ώστε να αντιμετωπίζονται αντίξοες 
εξελίξεις που ενδέχεται να διακυβεύσουν 
σοβαρά την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα συνολικά ή 
που μπορεί να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο
την προστασία των επενδυτών. Επιπλέον, 
η ΕΑΚΑΑ μπορεί να επεκτείνει την 
εφαρμογή των μεμονωμένων αποφάσεων 
σε άλλες εθνικές αρμόδιες αρχές.

Or. en
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Τροπολογία 893
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[…] Το άρθρο διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 894
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό της μορφής και του χρόνου 
των κοινοποιήσεων και της δημοσίευσης, 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Με γνώμονα τον φόρτο εργασίας της ΕΑΚΑΑ πρέπει να παρασχεθεί κάποιος βαθμός 
ιεράρχησης προτεραιοτήτων. Τα πρότυπα όσον αφορά τη μορφή και το χρόνο υποβολής μιας 
κοινοποίησης δεν φαίνονται απαραίτητα.
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Τροπολογία 895
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών 
για τους ΠΜΔ και τους ΟΜΔ

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών 
για τους ΠΜΔ

Or. en

Τροπολογία 896
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
έναν ΠΜΔ ή έναν ΟΜΔ να ενημερώνουν 
άμεσα τις επιχειρήσεις επενδύσεων και 
τους διαχειριστές αγοράς άλλων ΠΜΔ, 
ΟΜΔ και ρυθμιζόμενων αγορών για τα 
εξής:

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
έναν ΠΜΔ να ενημερώνουν άμεσα τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς άλλων ΠΜΔ και 
ρυθμιζόμενων αγορών για τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 897
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
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επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΟΜΔ να 
συνεργάζονται με τη ρυθμιζόμενη αγορά 
στην οποία εισέρχεται σε 
διαπραγμάτευση χρεόγραφο και η οποία 
έχει αναλάβει να πραγματοποιεί 
διασταυρούμενη εποπτεία μεταξύ αγορών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 [MAR].

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι ευκαιρίες κατάχρησης και χειραγώγησης των αγορών με τη χρήση 
διασταυρούμενων στρατηγικών μεταξύ αγορών έχουν αυξηθεί με τον κατακερματισμό των 
αγορών, οι λειτουργίες εποπτείας των εν λόγω αγορών πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους 
ώστε να διασφαλιστεί ότι και οι εν λόγω διασταυρούμενες στρατηγικές μεταξύ αγορών μπορούν 
να εντοπιστούν. Ο αρχικός τόπος εισαγωγής έχει περισσότερες δυνατότητες να αναλάβει τη 
συνολική ευθύνη, λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται εγγύτερα στη ροή πληροφοριών του εκδότη. 
Οι δευτερεύουσες αγορές πρέπει να υποχρεώνονται να συνεργάζονται

Τροπολογία 898
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ να 
συνεργάζονται με την καθορισμένη 
αρμόδια αρχή ή με τρίτο πρόσωπο στο 
οποίο έχει ανατεθεί η αποστολή της 
πλήρους εποπτείας σε πραγματικό χρόνο, 
προκειμένου να φέρουν εις πέρας τις 
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το [άρθρο 
17α (νέο) MAR].

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι ευκαιρίες κατάχρησης και χειραγώγησης των αγορών με τη χρήση 
διασταυρούμενων στρατηγικών μεταξύ αγορών έχουν αυξηθεί με τον κατακερματισμό των 
αγορών, οι αρμόδιες αρχές και οι λειτουργίες εποπτείας των εν λόγω αγορών πρέπει να 
συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω διασταυρούμενες στρατηγικές 
μεταξύ αγορών μπορούν να εντοπιστούν. Πρέπει να απαιτείται η συνεργασία των 
δευτερευουσών αγορών

Τροπολογία 899
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΟΜΔ, που 
συνιστούν δευτερεύοντες τόπους 
διαπραγμάτευσης μιας συγκεκριμένης 
μετοχής, να συνεργαστούν με τον αρχικό 
τόπο εισαγωγής της μετοχής αυτής, 
προκειμένου να φέρουν εις πέρας τις 
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το [άρθρο 
11 MAR].

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον κατακερματισμό των διαπραγματεύσεων ο οποίος προέκυψε ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής της οδηγίας MiFID, έχουν αυξηθεί οι ευκαιρίες κατάχρησης και χειραγώγησης των 
αγορών με τη χρήση διασταυρούμενων στρατηγικών μεταξύ αγορών. Δεν υπάρχει λειτουργία 
εποπτείας σε πραγματικό χρόνο που να παρακολουθεί τη συνολική διαπραγμάτευση μίας 
μετοχής, ούτε τους τόπους διαπραγμάτευσης ούτε τις αρμόδιες αρχές. Το κενό αυτό πρέπει να 
καλυφθεί. Η λειτουργία εποπτείας του αρχικού τόπου εισαγωγής πρέπει να αναλάβει αυτό το 
έργο, καθώς βρίσκεται εγγύτερα στη ροή πληροφοριών του εκδότη.

Τροπολογία 900
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό των 
συγκεκριμένων συνθηκών που 
υπαγορεύουν μια απαίτηση 
πληροφόρησης, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό των 
συγκεκριμένων συνθηκών που 
υπαγορεύουν μια απαίτηση 
πληροφόρησης, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και των ειδικών 
απαιτήσεων και προϋποθέσεων για τη 
συνεργασία του αρχικού και του 
δευτερεύοντος τόπου εισαγωγής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή κανόνων σχετικά με 
τη συνεργασία σε θέματα εποπτείας ανάμεσα σε διαφορετικούς τόπους διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 901
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό των 
συγκεκριμένων συνθηκών που 
υπαγορεύουν μια απαίτηση 
πληροφόρησης, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό των 
συγκεκριμένων συνθηκών που 
υπαγορεύουν μια απαίτηση 
πληροφόρησης, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και των ειδικών 
απαιτήσεων και προϋποθέσεων για τη 
συνεργασία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1α.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι ευκαιρίες κατάχρησης και χειραγώγησης των αγορών με τη χρήση 
διασταυρούμενων στρατηγικών μεταξύ αγορών έχουν αυξηθεί με τον κατακερματισμό των 
αγορών, οι αρμόδιες αρχές και οι λειτουργίες εποπτείας των εν λόγω αγορών πρέπει να 
συνεργάζονται ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω διασταυρούμενες στρατηγικές μεταξύ 
αγορών μπορούν να εντοπιστούν. Οι δευτερεύουσες αγορές πρέπει να υποχρεώνονται να 
συνεργάζονται. Η ΕΑΚΑΑ είναι η πλέον αρμόδια για να διατυπώσει με περισσότερες 
λεπτομέρειες τους εν λόγω κανόνες.

Τροπολογία 902
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

aa) η πλειοψηφία των 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων που 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
στην αγορά είναι προϊόντα τα οποία 
χρηματοδοτούνται άμεσα από 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μη 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν δεν εξαιρεθούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τις αγορές ΜΜΕ, θα μπορούσε να 
δημιουργηθεί ένα παράθυρο αποδυνάμωσης του κανονισμού για τους ΠΜΔ.

Τροπολογία 903
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη απαιτούν στην 
περίπτωση που ένα χρηματοπιστωτικό 
μέσο ενός εκδότη εισέρχεται σε 

7. Τα κράτη μέλη απαιτούν στην 
περίπτωση που ένα χρηματοπιστωτικό 
μέσο ενός εκδότη εισέρχεται σε 
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διαπραγμάτευση σε μία αγορά ανάπτυξης 
ΜΜΕ, το χρηματοπιστωτικό μέσο να 
μπορεί επίσης να τεθεί σε διαπραγμάτευση 
σε άλλη αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ χωρίς τη 
συναίνεση του εκδότη. Στην περίπτωση 
αυτή, ωστόσο, ο εκδότης δεν υπόκειται 
σε καμία υποχρέωση σχετικά με την 
εταιρική διακυβέρνηση ή την αρχική, 
συνεχιζόμενη ή κατά περίπτωση 
δημοσιοποίηση ως προς την εν λόγω 
αγορά ΜΜΕ.

διαπραγμάτευση σε μία αγορά ανάπτυξης 
ΜΜΕ, το χρηματοπιστωτικό μέσο να 
μπορεί να τεθεί σε διαπραγμάτευση μόνο 
σε άλλη αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ με τη 
συναίνεση του εκδότη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για το πού εισάγονται σε διαπραγμάτευση τα μέσα τους πρέπει να ανήκει 
αποκλειστικά στις ΜΜΕ.

Τροπολογία 904
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη απαιτούν στην 
περίπτωση που ένα χρηματοπιστωτικό 
μέσο ενός εκδότη εισέρχεται σε 
διαπραγμάτευση σε μία αγορά ανάπτυξης 
ΜΜΕ, το χρηματοπιστωτικό μέσο να 
μπορεί επίσης να τεθεί σε διαπραγμάτευση 
σε άλλη αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ χωρίς τη 
συναίνεση του εκδότη. Στην περίπτωση 
αυτή, ωστόσο, ο εκδότης δεν υπόκειται σε 
καμία υποχρέωση σχετικά με την εταιρική 
διακυβέρνηση ή την αρχική, συνεχιζόμενη 
ή κατά περίπτωση δημοσιοποίηση ως προς 
την εν λόγω αγορά ΜΜΕ.

7. Τα κράτη μέλη απαιτούν στην 
περίπτωση που ένα χρηματοπιστωτικό 
μέσο ενός εκδότη εισέρχεται σε 
διαπραγμάτευση σε μία αγορά ανάπτυξης 
ΜΜΕ, το χρηματοπιστωτικό μέσο να 
μπορεί επίσης να τεθεί σε διαπραγμάτευση 
σε άλλη αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ μόνο 
όμως με τη ρητή συναίνεση του εκδότη. 
Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, ο εκδότης 
δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση σχετικά 
με την εταιρική διακυβέρνηση ή την 
αρχική, συνεχιζόμενη ή κατά περίπτωση 
δημοσιοποίηση ως προς την εν λόγω αγορά 
ΜΜΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Υπάρχουν ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν εάν επιτραπεί σε 
μετοχές μιας εταιρείας που είναι εγγεγραμμένη σε μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ να τεθούν σε 
διαπραγμάτευση σε άλλες αγορές. Σε αυτές περιλαμβάνεται κατακερματισμός της ρευστότητας 
της μετοχής τους που θα προκαλέσει αποκλίνουσες τιμές, δυσκολότερος έλεγχος και ορατότητα 
των ΜΜΕ στο μετοχικό κεφάλαιο τους και πιθανή μείωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. 
Είναι κατά συνέπεια ζωτικής σημασίας να διατηρήσουν οι ΜΜΕ την ικανότητά τους να 
αποφασίζουν εάν επιθυμούν ή όχι η μετοχή τους να τεθεί σε διαπραγμάτευση σε επιπρόσθετες 
αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ.

Τροπολογία 905
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη απαιτούν στην 
περίπτωση που ένα χρηματοπιστωτικό 
μέσο ενός εκδότη εισέρχεται σε 
διαπραγμάτευση σε μία αγορά ανάπτυξης 
ΜΜΕ, το χρηματοπιστωτικό μέσο να 
μπορεί επίσης να τεθεί σε διαπραγμάτευση 
σε άλλη αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ χωρίς τη 
συναίνεση του εκδότη. Στην περίπτωση 
αυτή, ωστόσο, ο εκδότης δεν υπόκειται σε 
καμία υποχρέωση σχετικά με την εταιρική 
διακυβέρνηση ή την αρχική, συνεχιζόμενη 
ή κατά περίπτωση δημοσιοποίηση ως προς 
την εν λόγω αγορά ΜΜΕ.

7. Τα κράτη μέλη απαιτούν στην 
περίπτωση που ένα χρηματοπιστωτικό 
μέσο ενός εκδότη εισέρχεται σε 
διαπραγμάτευση σε μία αγορά ανάπτυξης 
ΜΜΕ, το χρηματοπιστωτικό μέσο να 
μπορεί να τεθεί σε διαπραγμάτευση μόνο 
σε άλλη αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ με τη 
ρητή συναίνεση του εκδότη. Στην 
περίπτωση αυτή, ωστόσο, ο εκδότης δεν 
υπόκειται σε καμία υποχρέωση σχετικά με 
την εταιρική διακυβέρνηση ή την αρχική, 
συνεχιζόμενη ή κατά περίπτωση 
δημοσιοποίηση ως προς την εν λόγω αγορά 
ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Allowing the shares of companies listed on SME Growth Markets to be traded on other SME 
Growth Markets without the explicit consent of the issuer will reduce liquidity, impact 
investor confidence and diminish SME issuers’ control over where their stock is traded. It will 
lead to a fragmentation in the liquidity of SME stocks (which often already suffer from low 
liquidity), producing price discrepancies across venues and resulting in a loss of investor 
confidence in price formation. This will be compounded by the strong ‘home bias’ of investors 
in SMEs, where the proximity of the investor to the issuer is key. The trading of SME stock on 
other SME Growth Markets should only occur with the explicit consent of the SME issuer.
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Τροπολογία 906
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου 
βρίσκεται το υποκατάστημα αναλαμβάνει 
την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι 
υπηρεσίες που παρέχει το υποκατάστημα 
εντός του εδάφους της χώρας της 
συνάδουν με τις υποχρεώσεις των άρθρων 
24, 25,  27, 28, της παρούσας οδηγίας και 
των άρθρων 13 έως 23 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR]  και στα κατ' 
εφαρμογή αυτών θεσπιζόμενα μέτρα.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου 
βρίσκεται το υποκατάστημα αναλαμβάνει 
την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι 
υπηρεσίες που παρέχει το υποκατάστημα 
εντός του εδάφους της χώρας της 
συνάδουν με τις υποχρεώσεις των άρθρων 
24, 25, 26α, 27, 28, της παρούσας οδηγίας 
και των άρθρων 13 έως 23 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. .../… [MiFIR] και στα κατ' 
εφαρμογή αυτών θεσπιζόμενα μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτραπεί η εισαγωγή νέων, πιο λεπτομερών απαιτήσεων για τις γνώσεις και τα 
προσόντα, όπως ορίζεται σε προηγούμενη τροπολογία για το άρθρο 26, πρέπει, για το θέμα 
αυτό, να ανατεθούν ευθύνες στα κράτη μέλη υποδοχής.

Τροπολογία 907
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου 
βρίσκεται το υποκατάστημα έχει το 
δικαίωμα να εξετάζει τις ρυθμίσεις του 
υποκαταστήματος και να ζητεί όποιες 
αλλαγές είναι απολύτως απαραίτητες ώστε 
να της δοθεί η δυνατότητα να επιβάλλει 
την τήρηση των υποχρεώσεων των άρθρων 

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου 
βρίσκεται το υποκατάστημα έχει το 
δικαίωμα να εξετάζει τις ρυθμίσεις του 
υποκαταστήματος και να ζητεί όποιες 
αλλαγές είναι απολύτως απαραίτητες ώστε 
να της δοθεί η δυνατότητα να επιβάλλει 
την τήρηση των υποχρεώσεων των άρθρων 
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24, 25,  27, 28, της παρούσας οδηγίας και 
των άρθρων 13 και 23 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR]  και στα κατ' 
εφαρμογή αυτών θεσπιζόμενα μέτρα όσον 
αφορά τις υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες 
που παρέχει εντός του εδάφους του το 
υποκατάστημα.

24, 25, 26α, 27, 28 της παρούσας οδηγίας 
και των άρθρων 13 έως 23 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. .../... [MiFIR] και στα κατ' 
εφαρμογή αυτών θεσπιζόμενα μέτρα όσον 
αφορά τις υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες 
που παρέχει εντός του εδάφους του το 
υποκατάστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτραπεί η εισαγωγή νέων, πιο λεπτομερών απαιτήσεων για τις γνώσεις και τα 
προσόντα, όπως ορίζεται σε προηγούμενη τροπολογία, πρέπει, για το θέμα αυτό, να ανατεθούν 
ευθύνες στα κράτη μέλη υποδοχής.

Τροπολογία 908
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν η πρόσβαση 
αυτών των επιχειρήσεων επενδύσεων στα 
συστήματα αυτά να υπόκειται στα ίδια 
διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια χωρίς 
διακρίσεις όπως τα εφαρμοζόμενα στα 
τοπικά μέλη τους. Τα κράτη μέλη δεν 
περιορίζουν τη χρήση των συστημάτων 
αυτών κατά την εκκαθάριση και τον 
διακανονισμό των συναλλαγών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα που διενεργούνται 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ ή ΟΜΔ
στο έδαφός τους.

Τα κράτη μέλη απαιτούν η πρόσβαση 
αυτών των επιχειρήσεων επενδύσεων στα 
συστήματα αυτά να υπόκειται στα ίδια 
διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια χωρίς 
διακρίσεις όπως τα εφαρμοζόμενα στα 
τοπικά μέλη τους. Τα κράτη μέλη δεν 
περιορίζουν τη χρήση των συστημάτων 
αυτών κατά την εκκαθάριση και τον 
διακανονισμό των συναλλαγών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα που διενεργούνται 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ στο 
έδαφός τους.

Or. en

Τροπολογία 909
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτίμηση αυτή της αρμόδιας αρχής της 
ρυθμιζόμενης αγοράς δεν θίγει τις 
αρμοδιότητες των εθνικών κεντρικών 
τραπεζών ως εποπτών των συστημάτων 
διακανονισμού ή των άλλων εποπτικών 
αρχών αυτών των συστημάτων. Η αρμόδια 
αρχή λαμβάνει υπόψη την εποπτεία που 
ήδη ασκούν αυτοί οι φορείς, ώστε να μην 
επαναλαμβάνονται αναιτίως οι έλεγχοι.

Η εκτίμηση αυτή της αρμόδιας αρχής της 
ρυθμιζόμενης αγοράς δεν θίγει τις 
αρμοδιότητες των σχετικών κεντρικών 
τραπεζών ως εποπτών των συστημάτων 
διακανονισμού ή των άλλων εποπτικών 
αρχών αυτών των συστημάτων. Η αρμόδια 
αρχή λαμβάνει υπόψη την εποπτεία που 
ήδη ασκούν αυτοί οι φορείς, ώστε να μην 
επαναλαμβάνονται αναιτίως οι έλεγχοι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κεντρική τράπεζα που εποπτεύει τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού μπορεί 
επίσης να είναι η ΕΚΤ και όχι μόνο μια εθνική κεντρική τράπεζα.

Τροπολογία 910
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα δικαιώματα των επιχειρήσεων 
επενδύσεων βάσει των παραγράφων 1 και 
2 δεν θίγουν το δικαίωμα των 
διαχειριστών των συστημάτων κεντρικού 
αντισυμβαλλομένου, των συστημάτων 
εκκαθάρισης και των συστημάτων 
διακανονισμού τίτλων να αρνηθούν για 
θεμιτούς εμπορικούς λόγους την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες τους, ούτε το 
δικαίωμα να αρνηθούν τη σύναψη 
συμφωνίας με μια οντότητα που δεν 
πληροί τις καθορισμένες προϋποθέσεις 
διαλειτουργικότητας.

Or. pl
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Τροπολογία 911
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. 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 
χρησιμοποιούν επενδυτικές υπηρεσίες 
που παρέχονται 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 
μαζί με παρεπόμενες υπηρεσίες εντός της 
Ένωσης, διαφορετικές και όχι στο 
πλαίσιο μιας υφιστάμενης σχέσης που 
απαιτεί συνεχή παροχή υπηρεσιών από 
την επιχείρηση στον πελάτη της, αυτές 
δεν πρέπει να θεωρούνται υπηρεσίες που 
παρέχονται με την πρωτοβουλία του 
πελάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αιτιολογική σκέψη 74 της οδηγίας MiFID επιτρέπει στους επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους να λαμβάνουν επενδυτικές υπηρεσίες από επιχείρηση τρίτης χώρας μόνο 
με δική τους πρωτοβουλία. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι ένα τέτοιο παθητικό καθεστώς 
εμπορίας ισχύει για όλους τους ευρωπαίους πελάτες και τους επιτρέπει να επωφεληθούν από 
επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται από επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Να συμπεριληφθεί η 
αιτιολογική σκέψη 74 της προτεινόμενης οδηγίας MiFID στο άρθρο 40α (νέο) προκειμένου η 
διάταξη αυτή να καταστεί σαφώς δεσμευτική.
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Τροπολογία 912
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να μην υπάρχει περιττή επικάλυψη των 
ελέγχων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη 
την εποπτεία και την επιτήρηση του 
συστήματος εκκαθάρισης και 
διακανονισμού που ήδη ασκούν οι εθνικές
κεντρικές τράπεζες ως επόπτες των 
συστημάτων εκκαθάρισης και 
διακανονισμού ή άλλες τυχόν εποπτικές 
αρχές αρμόδιες για τα εν λόγω συστήματα.

Για να μην υπάρχει περιττή επικάλυψη των 
ελέγχων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη 
την εποπτεία και την επιτήρηση του 
συστήματος εκκαθάρισης και 
διακανονισμού που ήδη ασκούν οι 
σχετικές κεντρικές τράπεζες ως επόπτες 
των συστημάτων εκκαθάρισης και 
διακανονισμού ή άλλες τυχόν εποπτικές 
αρχές αρμόδιες για τα εν λόγω συστήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κεντρική τράπεζα που εποπτεύει τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού μπορεί 
επίσης να είναι η ΕΚΤ και όχι μόνο μια εθνική κεντρική τράπεζα.

Τροπολογία 913
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[…] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 914
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ολόκληρο αυτό το κεφάλαιο πρέπει να περιέχεται στον κανονισμό.

Τροπολογία 915
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις 
τρίτων χωρών

Παροχή υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων 
από επιχειρήσεις τρίτων χωρών

Or. en

Τροπολογία 916
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 4 – τμήμα 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή υπηρεσιών με εγκατάσταση 
υποκαταστήματος

Παροχή υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων με
εγκατάσταση υποκαταστήματος με 
διαβατήριο

Or. en

Τροπολογία 917
Olle Schmidt
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εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εγκατάσταση υποκαταστήματος Εγκατάσταση υποκαταστήματος με 
διαβατήριο

Or. en

Τροπολογία 918
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από 
επιχείρηση τρίτης χώρας που σκοπεύει να 
προχωρήσει στην παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων σε 
συνδυασμό με παρεπόμενες υπηρεσίες στο 
έδαφός τους μέσω υποκαταστήματος να 
λάβει προηγούμενη άδεια λειτουργίας από 
τις αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών
μελών, σύμφωνα με τις ακόλουθες 
διατάξεις:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μια
επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί να 
προχωρήσει στην παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών ή να πραγματοποιήσει 
επενδυτικές δραστηριότητες σε 
συνδυασμό με παρεπόμενες υπηρεσίες στο 
έδαφός τους μέσω υποκαταστήματος 
εγκατεστημένου στο έδαφός τους ή σε 
άλλο κράτος μέλος, όπου το 
υποκατάστημα έχει άδεια λειτουργίας από 
τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
όπου το υποκατάστημα έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο ορίζει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες μια επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί 
να εγκαταστήσει υποκατάστημα σε ένα κράτος μέλος, το οποίο επωφελείται από διαβατήριο για 
να πραγματοποιήσει επιχειρηματικές δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη. Αυτό δεν απαγορεύει 
στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν άδεια λειτουργίας σε υποκαταστήματα 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που δεν επωφελούνται από διαβατήριο. Οι διευθετήσεις δεν πρέπει 
να επιβάλουν απαίτηση για κεφάλαιο υποκαταστήματος.



PE489.465v01-00 176/191 AM\901765EL.doc

EL

Τροπολογία 919
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από επιχείρηση 
τρίτης χώρας που σκοπεύει να προχωρήσει 
στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή
δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με 
παρεπόμενες υπηρεσίες στο έδαφός τους 
μέσω υποκαταστήματος να λάβει 
προηγούμενη άδεια λειτουργίας από τις 
αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών 
μελών, σύμφωνα με τις ακόλουθες 
διατάξεις:

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από επιχείρηση 
επενδύσεων τρίτης χώρας ή διαχειριστή 
αγοράς που σκοπεύει να προχωρήσει στην 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών,
δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με 
παρεπόμενες υπηρεσίες ή υπηρεσίες τόπου 
διαπραγμάτευσης στο έδαφός τους μέσω 
υποκαταστήματος να λάβει προηγούμενη 
άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές 
των εν λόγω κρατών μελών, σύμφωνα με 
τις ακόλουθες διατάξεις:

Or. en

Τροπολογία 920
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από επιχείρηση 
τρίτης χώρας που σκοπεύει να προχωρήσει 
στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή 
δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με 
παρεπόμενες υπηρεσίες στο έδαφός τους 
μέσω υποκαταστήματος να λάβει 
προηγούμενη άδεια λειτουργίας από τις 
αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών 
μελών, σύμφωνα με τις ακόλουθες 
διατάξεις:

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από επιχείρηση 
τρίτης χώρας που σκοπεύει να προχωρήσει 
στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή 
δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με 
παρεπόμενες υπηρεσίες προς ιδιώτες 
πελάτες στο έδαφός τους μέσω 
υποκαταστήματος να λάβει προηγούμενη 
άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές 
των εν λόγω κρατών μελών, σύμφωνα με 
τις ακόλουθες διατάξεις:

Or. en
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Τροπολογία 921
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από επιχείρηση 
τρίτης χώρας που σκοπεύει να προχωρήσει 
στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή 
δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με 
παρεπόμενες υπηρεσίες στο έδαφός τους 
μέσω υποκαταστήματος να λάβει 
προηγούμενη άδεια λειτουργίας από τις 
αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών 
μελών, σύμφωνα με τις ακόλουθες 
διατάξεις:

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από επιχείρηση 
τρίτης χώρας που σκοπεύει να προχωρήσει 
στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή 
δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με 
παρεπόμενες υπηρεσίες στο έδαφός τους 
μέσω υποκαταστήματος σε επαγγελματίες 
πελάτες να λάβει προηγούμενη άδεια 
λειτουργίας από την ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με 
τις ακόλουθες διατάξεις:

Or. en

Τροπολογία 922
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 3·

α) η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 με την 
οποία αναγνωρίζει ότι το προληπτικό 
πλαίσιο της τρίτης χώρας είναι 
ισοδύναμο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο ορίζει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες μια επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί 
να εγκαταστήσει υποκατάστημα σε ένα κράτος μέλος, το οποίο επωφελείται από διαβατήριο για 
να πραγματοποιήσει επιχειρηματικές δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη. Αυτό δεν απαγορεύει 
στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν άδεια λειτουργίας σε υποκαταστήματα 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που δεν επωφελούνται από διαβατήριο. Οι διευθετήσεις δεν πρέπει 
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να επιβάλουν απαίτηση για κεφάλαιο υποκαταστήματος.

Τροπολογία 923
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 3·

α) η εν λόγω απαίτηση ισχύει μόνο εάν η 
Επιτροπή έχει εκδώσει αρνητική απόφαση 
ισοδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 
3·

Or. en

Τροπολογία 924
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες 
η επιχείρηση τρίτης χώρας ζητά άδεια 
λειτουργίας υπόκειται στη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας και στην εποπτεία στην 
τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένη η 
επιχείρηση και η αιτούσα επιχείρηση έχει 
λάβει σχετική άδεια λειτουργίας. Η τρίτη 
χώρα όπου είναι εγκατεστημένη η 
επιχείρηση της τρίτης χώρας δεν έχει 
συμπεριληφθεί στις μη συνεργάσιμες 
χώρες και εδάφη από την ειδική ομάδα 
χρηματοοικονομικής δράσης για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

β) η παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες 
η επιχείρηση τρίτης χώρας ζητά άδεια 
λειτουργίας υπόκειται στη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας και στην εποπτεία στην 
τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένα τα 
κεντρικά γραφεία της επιχείρησης και η 
επιχείρηση τρίτης χώρας έχει λάβει 
σχετική άδεια λειτουργίας από την εν λόγω 
χώρα. Η τρίτη χώρα όπου είναι 
εγκατεστημένα τα κεντρικά γραφεία της 
επιχείρησης της τρίτης χώρας δεν έχει 
συμπεριληφθεί στις μη συνεργάσιμες 
χώρες και εδάφη από την ειδική ομάδα 
χρηματοοικονομικής δράσης για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο ορίζει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες μια επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί 
να εγκαταστήσει υποκατάστημα σε ένα κράτος μέλος, το οποίο επωφελείται από διαβατήριο για 
να πραγματοποιήσει επιχειρηματικές δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη. Αυτό δεν απαγορεύει 
στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν άδεια λειτουργίας σε υποκαταστήματα 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που δεν επωφελούνται από διαβατήριο. Οι διευθετήσεις δεν πρέπει 
να επιβάλουν απαίτηση για κεφάλαιο υποκαταστήματος.

Τροπολογία 925
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών των εν λόγω κρατών 
μελών και των αρμόδιων εποπτικών αρχών 
των τρίτων χωρών όπου εγκαθίσταται η 
επιχείρηση ρυθμίσεις συνεργασίας, που 
περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την 
ανταλλαγή πληροφοριών για τον σκοπό 
της διατήρησης της ακεραιότητας της 
αγοράς και της προστασίας των 
επενδυτών·

γ) έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που 
είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα
και των αρμόδιων εποπτικών αρχών των 
τρίτων χωρών όπου εγκαθίστανται τα 
κεντρικά γραφεία της επιχείρησης τρίτης 
χώρας ρυθμίσεις συνεργασίας, που 
περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την 
ανταλλαγή πληροφοριών για τον σκοπό 
της διατήρησης της ακεραιότητας της 
αγοράς και της προστασίας των 
επενδυτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο ορίζει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες μια επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί 
να εγκαταστήσει υποκατάστημα σε ένα κράτος μέλος, το οποίο επωφελείται από διαβατήριο για 
να πραγματοποιήσει επιχειρηματικές δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη. Αυτό δεν απαγορεύει 
στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν άδεια λειτουργίας σε υποκαταστήματα 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που δεν επωφελούνται από διαβατήριο. Οι διευθετήσεις δεν πρέπει 
να επιβάλουν απαίτηση για κεφάλαιο υποκαταστήματος.
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Τροπολογία 926
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στο υποκατάστημα διατίθεται 
ελεύθερα επαρκές αρχικό κεφάλαιο·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο ορίζει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες μια επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί 
να εγκαταστήσει υποκατάστημα σε ένα κράτος μέλος, το οποίο επωφελείται από διαβατήριο για 
να πραγματοποιήσει επιχειρηματικές δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη. Αυτό δεν απαγορεύει 
στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν άδεια λειτουργίας σε υποκαταστήματα 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που δεν επωφελούνται από διαβατήριο. Οι διευθετήσεις δεν πρέπει 
να επιβάλουν απαίτηση για κεφάλαιο υποκαταστήματος.

Τροπολογία 927
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) η τρίτη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένη η επιχείρηση της τρίτης 
χώρας έχει συνάψει συμφωνία με το 
κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να
εγκατασταθεί το υποκατάστημα, 
απολύτως σύμφωνη με τα πρότυπα που 
ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγματος 
φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ 
σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο 
και εξασφαλίζει αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά 
θέματα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
πολυμερών φορολογικών συμφωνιών·

στ) η τρίτη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένα τα κεντρικά γραφεία της 
επιχείρησης της τρίτης χώρας έχει συνάψει 
συμφωνία με το κράτος μέλος στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα, 
απολύτως σύμφωνη με τα πρότυπα που 
ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγματος 
φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ 
σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο 
και εξασφαλίζει αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά 
θέματα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
πολυμερών φορολογικών συμφωνιών·
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Αιτιολόγηση

Το κείμενο ορίζει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες μια επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί 
να εγκαταστήσει υποκατάστημα σε ένα κράτος μέλος, το οποίο επωφελείται από διαβατήριο για 
να πραγματοποιήσει επιχειρηματικές δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη. Αυτό δεν απαγορεύει 
στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν άδεια λειτουργίας σε υποκαταστήματα 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που δεν επωφελούνται από διαβατήριο. Οι διευθετήσεις δεν πρέπει 
να επιβάλουν απαίτηση για κεφάλαιο υποκαταστήματος.

Τροπολογία 928
Robert Goebbels, Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) η επιχείρηση έχει ζητήσει τη συμμετοχή 
της στο σύστημα αποζημίωσης των 
επενδυτών που έχει λάβει άδεια ή 
αναγνώριση σύμφωνα με την οδηγία 
97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 
σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης 
των επενδυτών.

ζ) η επιχείρηση ανήκει στο σύστημα 
αποζημίωσης των επενδυτών που έχει 
λάβει άδεια ή αναγνώριση σύμφωνα με την 
οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης 
Μαρτίου 1997 σχετικά με τα συστήματα 
αποζημίωσης των επενδυτών, κατά τη 
χρονική στιγμή χορήγησης άδειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

To provide effective protection of retail clients, membership and not a mere request should be 
the precondition to authorisation, according to the provision concerning investment firms 
established in the Union (see Article 14 of the proposed MiFID and Article 2(1) of Directive 
97/9/EC referred to therein). Moreover, the ECB underlines the need to ensure the 
consistency of this regime under the proposed MiFID with Article 11 of Directive 97/9/EC 
which provides Member States with the discretion to evaluate the equivalence between Union 
cover and the cover provided in the third country where the branch has its head office. (ECB 
suggestion)

Τροπολογία 929
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) η επιχείρηση έχει ζητήσει τη συμμετοχή 
της στο σύστημα αποζημίωσης των 
επενδυτών που έχει λάβει άδεια ή 
αναγνώριση σύμφωνα με την οδηγία 
97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 
σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης 
των επενδυτών

ζ) η επιχείρηση έχει ζητήσει τη συμμετοχή 
της στο σύστημα αποζημίωσης των 
επενδυτών που έχει λάβει άδεια ή 
αναγνώριση στο κράτος μέλος όπου είναι 
εγκατεστημένο το υποκατάστημα
σύμφωνα με την οδηγία 97/9/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 
σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης 
των επενδυτών εκτός εάν η επιχείρηση δεν 
ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες με 
επενδυτές που καλύπτονται από τέτοιο 
σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο ορίζει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες μια επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί 
να εγκαταστήσει υποκατάστημα σε ένα κράτος μέλος, το οποίο επωφελείται από διαβατήριο για 
να πραγματοποιήσει επιχειρηματικές δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη. Αυτό δεν απαγορεύει 
στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν άδεια λειτουργίας σε υποκαταστήματα 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που δεν επωφελούνται από διαβατήριο. Οι διευθετήσεις δεν πρέπει 
να επιβάλουν απαίτηση για κεφάλαιο υποκαταστήματος.

Τροπολογία 930
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από επιχείρηση 
τρίτης χώρας που σκοπεύει να παρέχει 
επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
μαζί με κάθε παρεπόμενη υπηρεσία προς 
ιδιώτες πελάτες στο έδαφος των εν λόγω 
κρατών μελών, να εγκαταστήσει ένα 
υποκατάστημα στην Ένωση.

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 46α και 
46β, τα κράτη μέλη απαιτούν από 
επιχείρηση τρίτης χώρας που σκοπεύει να 
παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες μαζί με κάθε παρεπόμενη 
υπηρεσία προς ιδιώτες πελάτες στο έδαφος 
των εν λόγω κρατών μελών, να 
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εγκαταστήσει ένα υποκατάστημα στην 
Ένωση εκτός από την περίπτωση που οι 
εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται με την 
αποκλειστική πρωτοβουλία του ατόμου 
στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία ή που 
παρέχονται άλλως εκτός της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός σχετικά με τις επιχειρήσεις τρίτων χωρών που παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιώτες 
πελάτες δεν συμβαδίζει με την ελευθερία των κρατών μελών να συνεχίσουν τις υφιστάμενες 
διευθετήσεις τους για την χορήγηση άδειας σε επιχειρήσεις τρίτων χωρών, οι οποίες δεν 
επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε διαβατήριο. Δεν συμβαδίζει ούτε με την αιτιολογική σκέψη 74 
καθώς δίνεται η εντύπωση πως απαγορεύει στους ιδιώτες επενδυτές να έχουν πρόσβαση σε 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία (ή π.χ. εάν λάβουν 
επενδυτικές υπηρεσίες ενώ ταξιδεύουν εκτός ΕΕ).

Τροπολογία 931
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από επιχείρηση 
τρίτης χώρας που σκοπεύει να παρέχει 
επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
μαζί με κάθε παρεπόμενη υπηρεσία προς 
ιδιώτες πελάτες στο έδαφος των εν λόγω 
κρατών μελών, να εγκαταστήσει ένα 
υποκατάστημα στην Ένωση.

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από επιχείρηση 
τρίτης χώρας που σκοπεύει να παρέχει 
επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
μαζί με κάθε παρεπόμενη υπηρεσία προς 
ιδιώτες και/ή επαγγελματίες πελάτες στο 
έδαφος των εν λόγω κρατών μελών, να 
εγκαταστήσει ένα υποκατάστημα στην 
Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έμμεση πρόθεση της Επιτροπής είναι να ισχύσουν οι ίδιες διατάξεις για τα υποκαταστήματα 
και τη χορήγηση άδειας τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τους επαγγελματίες πελάτες. Ωστόσο, 
προκειμένου να αποφευχθούν νομικά κενά, η εν λόγω πρόθεση πρέπει να διατυπωθεί ρητά στο 
κείμενο.
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Τροπολογία 932
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από επιχείρηση 
τρίτης χώρας που σκοπεύει να παρέχει 
επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
μαζί με κάθε παρεπόμενη υπηρεσία προς 
ιδιώτες πελάτες στο έδαφος των εν λόγω 
κρατών μελών, να εγκαταστήσει ένα
υποκατάστημα στην Ένωση.

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από επιχείρηση 
τρίτης χώρας που σκοπεύει να παρέχει 
επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
μαζί με κάθε παρεπόμενη υπηρεσία προς 
ιδιώτες πελάτες στο έδαφος των εν λόγω 
κρατών μελών, να εγκαταστήσει 
θυγατρική εταιρεία στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 933
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 95 
όσον αφορά τρίτη χώρα εάν οι νομικές και 
εποπτικές διευθετήσεις της εν λόγω τρίτης 
χώρας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας στην εν λόγω τρίτη χώρα, με 
τις νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις οι 
οποίες είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας, του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR] και της οδηγίας 
2006/49/ΕΚ [οδηγία για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων] και τα εκτελεστικά τους 
μέτρα και ότι το νομικό πλαίσιο της εν 
λόγω τρίτης χώρας προβλέπει ισοδύναμη 
αμοιβαία αναγνώριση του προληπτικού 
πλαισίου που ισχύει για επιχειρήσεις 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 95 
όσον αφορά τρίτη χώρα εάν οι νομικές και 
εποπτικές διευθετήσεις της εν λόγω τρίτης 
χώρας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας στην εν λόγω τρίτη χώρα, με 
τις νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις σχετικά 
με ζητήματα προληπτικής εποπτείας οι 
οποίες είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις 
σχετικά με ζητήματα προληπτικής 
εποπτείας της παρούσας οδηγίας, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR] και 
της οδηγίας 2006/49/ΕΚ [οδηγία για την 
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων] και τα 
εκτελεστικά τους μέτρα και ότι το νομικό 
πλαίσιο της εν λόγω τρίτης χώρας 
προβλέπει ουσιαστική ισοδύναμη 
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λειτουργίας σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

αναγνώριση του προληπτικού πλαισίου 
που ισχύει για επιχειρήσεις επενδύσεων οι 
οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για «ισοδύναμη αμοιβαία αναγνώριση» του προληπτικού πλαισίου μπορεί δυνητικά 
να χρησιμοποιηθεί εις βάρος επιχειρήσεων της ΕΕ. Η διατύπωση πρέπει να ευθυγραμμιστεί με 
τον κανονισμό EMIR. Στις αντίστοιχες διατάξεις του κανονισμού EMIR, δεν υπάρχουν ρητές 
αναφορές στην «αμοιβαιότητα», βλ. άρθρο 23 παράγραφος 3 («ουσιαστική … ισοδύναμη 
αναγνώριση») και άρθρα 3 παράγραφος 2 και 23 παράγραφος 2.

Τροπολογία 934
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 95 
όσον αφορά τρίτη χώρα εάν οι νομικές και 
εποπτικές διευθετήσεις της εν λόγω τρίτης 
χώρας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας στην εν λόγω τρίτη χώρα, με 
τις νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις οι 
οποίες είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας, του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR] και της οδηγίας 
2006/49/ΕΚ [οδηγία για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων] και τα εκτελεστικά τους 
μέτρα και ότι το νομικό πλαίσιο της εν 
λόγω τρίτης χώρας προβλέπει ισοδύναμη 
αμοιβαία αναγνώριση του προληπτικού 
πλαισίου που ισχύει για επιχειρήσεις 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 95 όσον αφορά 
τρίτη χώρα εάν οι νομικές και εποπτικές 
διευθετήσεις της εν λόγω τρίτης χώρας 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας στην εν λόγω τρίτη χώρα, με 
τις νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις οι 
οποίες είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας, του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR] και της οδηγίας 
2006/49/ΕΚ [οδηγία για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων] και τα εκτελεστικά τους 
μέτρα και ότι το νομικό πλαίσιο της εν 
λόγω τρίτης χώρας προβλέπει ισοδύναμη 
αμοιβαία αναγνώριση του προληπτικού 
πλαισίου που ισχύει για επιχειρήσεις 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

Or. en



PE489.465v01-00 186/191 AM\901765EL.doc

EL

Τροπολογία 935
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 95 
όσον αφορά τρίτη χώρα εάν οι νομικές και 
εποπτικές διευθετήσεις της εν λόγω τρίτης 
χώρας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας στην εν λόγω τρίτη χώρα, με 
τις νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις οι 
οποίες είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας, του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR] και της οδηγίας 
2006/49/ΕΚ [οδηγία για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων] και τα εκτελεστικά τους 
μέτρα και ότι το νομικό πλαίσιο της εν 
λόγω τρίτης χώρας προβλέπει ισοδύναμη 
αμοιβαία αναγνώριση του προληπτικού 
πλαισίου που ισχύει για επιχειρήσεις 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 95 
όσον αφορά τρίτη χώρα εάν οι νομικές και 
εποπτικές διευθετήσεις της εν λόγω τρίτης 
χώρας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας στην εν λόγω τρίτη χώρα, με 
τις νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις οι 
οποίες είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας, του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR] και της οδηγίας 
2006/49/ΕΚ [οδηγία για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων] και τα εκτελεστικά τους 
μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν τίθεται ζήτημα αμοιβαιότητας και η αμοιβαιότητα αντιτίθεται στις διατάξεις του ΠΟΕ. Σε 
μια εποχή που χρειαζόμαστε επενδύσεις από το εξωτερικό στην ΕΕ είναι παράλογο να θέτουμε 
φραγμούς στο εμπόριο.

Τροπολογία 936
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 95 
όσον αφορά τρίτη χώρα εάν οι νομικές και 
εποπτικές διευθετήσεις της εν λόγω τρίτης 
χώρας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας στην εν λόγω τρίτη χώρα, με 
τις νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις οι 
οποίες είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας, του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR] και της οδηγίας 
2006/49/ΕΚ [οδηγία για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων] και τα εκτελεστικά τους 
μέτρα και ότι το νομικό πλαίσιο της εν 
λόγω τρίτης χώρας προβλέπει ισοδύναμη 
αμοιβαία αναγνώριση του προληπτικού 
πλαισίου που ισχύει για επιχειρήσεις 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

Η Επιτροπή θα εκδώσει έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2014 απόφαση σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 95 όσον αφορά 
τρίτη χώρα εάν οι νομικές και εποπτικές 
διευθετήσεις της εν λόγω τρίτης χώρας 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας στην εν λόγω τρίτη χώρα, με 
τις νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις οι 
οποίες είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας, του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR] και της οδηγίας 
2006/49/ΕΚ [οδηγία για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων] και τα εκτελεστικά τους 
μέτρα και ότι το νομικό πλαίσιο της εν 
λόγω τρίτης χώρας προβλέπει ισοδύναμη 
αμοιβαία αναγνώριση του προληπτικού 
πλαισίου που ισχύει για επιχειρήσεις 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 937
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 95 
όσον αφορά τρίτη χώρα εάν οι νομικές και 
εποπτικές διευθετήσεις της εν λόγω τρίτης 
χώρας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας στην εν λόγω τρίτη χώρα, με 
τις νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις οι 
οποίες είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις
της παρούσας οδηγίας, του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR] και της οδηγίας 

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 95 
όσον αφορά τρίτη χώρα εάν οι νομικές και 
εποπτικές διευθετήσεις της εν λόγω τρίτης 
χώρας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας στην εν λόγω τρίτη χώρα, με 
τις νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. ..../.... [MiFIR] και της οδηγίας 
2006/49/ΕΚ [οδηγία για την επάρκεια των 
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2006/49/ΕΚ [οδηγία για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων] και τα εκτελεστικά τους 
μέτρα και ότι το νομικό πλαίσιο της εν 
λόγω τρίτης χώρας προβλέπει ισοδύναμη 
αμοιβαία αναγνώριση του προληπτικού 
πλαισίου που ισχύει για επιχειρήσεις 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

ιδίων κεφαλαίων] και τα εκτελεστικά τους 
μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 938
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το προληπτικό πλαίσιο της τρίτης χώρας 
μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο εφόσον το 
εν λόγω πλαίσιο πληροί όλες τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το προληπτικό πλαίσιο της τρίτης χώρας 
θεωρείται ισοδύναμο εφόσον το εν λόγω 
πλαίσιο πληροί όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 939
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το προληπτικό πλαίσιο της τρίτης χώρας 
μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο εφόσον το 
εν λόγω πλαίσιο πληροί όλες τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το προληπτικό πλαίσιο της τρίτης χώρας 
μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ισοδύναμο 
αποτέλεσμα εφόσον το εν λόγω πλαίσιο 
πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζεται με τη διατύπωση του κανονισμού EMIR.

Τροπολογία 940
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το προληπτικό πλαίσιο της τρίτης χώρας 
μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο εφόσον το 
εν λόγω πλαίσιο πληροί όλες τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το προληπτικό πλαίσιο της τρίτης χώρας 
μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ισοδύναμο 
αποτέλεσμα εφόσον το εν λόγω πλαίσιο 
πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 941
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) η τρίτη χώρα τηρεί όρους αμοιβαίας 
πρόσβασης για τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων που έχουν την έδρα τους 
στην ΕΕ και έχει εφαρμοστεί καθεστώς 
αμοιβαίας αναγνώρισης στην εν λόγω 
τρίτη χώρα.

Or. en

Τροπολογία 942
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυχόν απόφαση της Επιτροπής βάσει 
αυτής της παραγράφου μπορεί να 
περιορίζεται σε μια κατηγορία ή σε 
κατηγορίες επιχειρήσεων. Στην 
περίπτωση αυτή, μια επιχείρηση τρίτης 
χώρας μπορεί να λάβει άδεια για τους 
σκοπούς της παραγράφου 1 εφόσον 
εμπίπτει σε κατηγορία που καλύπτεται 
από την απόφαση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση αμοιβαιότητας θα υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου 
καθεστώτος. Ενδέχεται το προληπτικό πλαίσιο να είναι ισοδύναμο με ορισμένες αλλά όχι με 
όλες τις επιχειρήσεις (π.χ. επειδή ορισμένες επενδυτικές υπηρεσίες δεν είναι αδειοδοτήσιμες 
στην τρίτη χώρα).

Τροπολογία 943
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η τρίτη χώρα μπορεί να θεωρηθεί ότι 
παρέχει ισοδύναμη και αμοιβαία 
αναγνώριση εφόσον πληρούνται όλες οι 
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) η αναγνώριση αναφέρεται στο σύνολο 
του πλαισίου της ΕΕ και η πρόσβαση 
παρέχεται σε ισότιμα για όλες τις χώρες 
της ΕΕ·
β) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται στις επιχειρήσεις είναι 
παρόμοιες στην ΕΕ και την τρίτη χώρα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μια ισοδύναμη και αμοιβαία αναγνώριση υποδηλώνει ότι όλες οι επιχειρήσεις επενδύσεων και 
οι διαχειριστές αγοράς της ΕΕ υπόκεινται στους ίδιους όρους πρόσβασης στην αγορά της τρίτης 
χώρας που ισχύουν για την πρόσβαση των επιχειρήσεων της τρίτης χώρας στην ΕΕ.

Τροπολογία 944
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιχείρηση τρίτης χώρας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλει 
την αίτησή της στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύει να
εγκαταστήσει υποκατάστημα μετά την 
έκδοση από την Επιτροπή της απόφασης 
που καθορίζει ότι το νομικό και εποπτικό 
πλαίσιο της τρίτης χώρας στην οποία έχει 
λάβει άδειας λειτουργίας η επιχείρηση, 
ισοδυναμεί με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην παράγραφο 3.

4. Η επιχείρηση τρίτης χώρας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλει 
την αίτησή της στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ή 
πρόκειται να εγκατασταθεί το 
υποκατάστημα μετά την έκδοση από την 
Επιτροπή της απόφασης που καθορίζει ότι 
το νομικό και εποπτικό πλαίσιο της τρίτης 
χώρας στην οποία έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας η επιχείρηση σχετικά με 
ζητήματα προληπτικής εποπτείας
ισοδυναμεί με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην παράγραφο 3

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις τρίτης χώρας που έχουν ήδη εγκαταστήσει υποκατάστημα σε κάποιο κράτος 
μέλος πρέπει να μπορούν να ζητήσουν χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 
προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαβατήριο, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για 
το διαβατήριο.


