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Τροπολογία 945
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια επιχείρηση τρίτης χώρας που 
σκοπεύει να λάβει άδεια λειτουργίας για 
την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή
δραστηριοτήτων με παρεπόμενες 
υπηρεσίες στο έδαφος ενός κράτους 
μέλους, παρέχει στην αρμόδια αρχή του εν 
λόγω κράτους μέλους, τα εξής:

Μια επιχείρηση επενδύσεων τρίτης χώρας 
ή ένας διαχειριστής της αγοράς που 
σκοπεύει να λάβει άδεια λειτουργίας για 
την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, 
δραστηριοτήτων με παρεπόμενες 
υπηρεσίες ή υπηρεσιών τόπων 
διαπραγμάτευσης στο έδαφος ενός 
κράτους μέλους, παρέχει στην αρμόδια 
αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, τα 
εξής:

Or. en

Τροπολογία 946
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια επιχείρηση τρίτης χώρας που 
σκοπεύει να λάβει άδεια λειτουργίας για 
την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή
δραστηριοτήτων με παρεπόμενες 
υπηρεσίες στο έδαφος ενός κράτους 
μέλους, παρέχει στην αρμόδια αρχή του εν 
λόγω κράτους μέλους, τα εξής:

Μια επιχείρηση τρίτης χώρας που 
σκοπεύει να λάβει άδεια λειτουργίας για 
τους σκοπούς του άρθρου 41 για την 
παροχή ή την άσκηση επενδυτικών 
υπηρεσιών ή/και δραστηριοτήτων με 
παρεπόμενες υπηρεσίες μέσω 
υποκαταστήματος εγκατεστημένου στο 
έδαφος ενός κράτους μέλους, παρέχει στην 
αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους 
μέλους, τα εξής:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτης χώρας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
διαχειρίζονται ΠΜΔ και ΟΜΔ, εφόσον πληρούν τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για 
επιχειρήσεις της ΕΕ.

Τροπολογία 947
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) πληροφορίες σχετικά με το αρχικό 
κεφάλαιο στην ελεύθερη διάθεση του 
υποκαταστήματος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτης χώρας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
διαχειρίζονται ΠΜΔ και ΟΜΔ, εφόσον πληρούν τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για 
επιχειρήσεις της ΕΕ.

Τροπολογία 948
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου 
η επιχείρηση τρίτης χώρας σκοπεύει να 
εγκαταστήσει το υποκατάστημά της 
χορηγεί την άδεια λειτουργίας μόνο όταν 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου 
η επιχείρηση τρίτης χώρας έχει 
εγκαταστήσει ή σκοπεύει να εγκαταστήσει 
το υποκατάστημά της χορηγεί την άδεια 
λειτουργίας για τους σκοπούς του άρθρου 
41 μόνο όταν πληρούνται οι ακόλουθοι 
όροι:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτης χώρας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
διαχειρίζονται ΠΜΔ και ΟΜΔ, εφόσον πληρούν τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για 
επιχειρήσεις της ΕΕ.

Τροπολογία 949
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η αρμόδια αρχή έχει πεισθεί ότι 
πληρούνται οι όροι του άρθρου 41,

α) η αρμόδια αρχή έχει πεισθεί ότι 
πληρούνται οι όροι του άρθρου 41,

Or. en

Τροπολογία 950
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η αρμόδια αρχή έχει πεισθεί ότι το 
υποκατάστημα της επιχείρησης τρίτης 
χώρας θα μπορεί να συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις της παραγράφου 3.

β) η αρμόδια αρχή έχει πεισθεί ότι το 
υποκατάστημα της επιχείρησης τρίτης 
χώρας θα μπορεί να συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις της παραγράφου 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτης χώρας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
διαχειρίζονται ΠΜΔ και ΟΜΔ, εφόσον πληρούν τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για 
επιχειρήσεις της ΕΕ.
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Τροπολογία 951
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η αρμόδια αρχή έχει πεισθεί ότι το 
υποκατάστημα της επιχείρησης τρίτης 
χώρας θα μπορεί να συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις της παραγράφου 3.

β) η αρμόδια αρχή έχει πεισθεί ότι το 
υποκατάστημα της επιχείρησης τρίτης 
χώρας θα μπορεί να συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις της παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 952
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το υποκατάστημα επιχείρησης τρίτης 
χώρας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 16, 17, 23, 24, 25, 27, 
28 παράγραφος 1 και στο άρθρο 30 της 
παρούσας οδηγίας και στα άρθρα 13 έως 
23 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [MiFIR] 
και στα κατ' εφαρμογή αυτών θεσπιζόμενα 
μέτρα και υπόκειται στην εποπτεία της 
αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος όπου 
χορηγείται η άδεια λειτουργίας.

Το υποκατάστημα επιχείρησης τρίτης 
χώρας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 16, 17, 18, 19, 20, 23, 
24, 25, 27, 28 και στο άρθρο 30 της 
παρούσας οδηγίας και στα άρθρα 3 έως 23 
του κανονισμού (ΕΕ) …/… [MiFIR] και 
στα κατ' εφαρμογή αυτών θεσπιζόμενα 
μέτρα και υπόκειται στην εποπτεία της 
αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος όπου 
χορηγείται η άδεια λειτουργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτης χώρας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
διαχειρίζονται ΠΜΔ και ΟΜΔ, εφόσον πληρούν τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για 
επιχειρήσεις της ΕΕ.
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Τροπολογία 953
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν 
συμπληρωματικές απαιτήσεις σχετικά με 
την οργάνωση και τη λειτουργία του 
υποκαταστήματος για τα θέματα που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν 
συμπληρωματικές απαιτήσεις σχετικά με 
την οργάνωση και τη λειτουργία του 
υποκαταστήματος για τα θέματα που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία ή 
από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… 
[MiFIR].

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτης χώρας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
διαχειρίζονται ΠΜΔ και ΟΜΔ, εφόσον πληρούν τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για 
επιχειρήσεις της ΕΕ.

Τροπολογία 954
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη Παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων
σε άλλα κράτη μέλη

Or. en

Τροπολογία 955
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια επιχείρηση τρίτης χώρας που έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το 
άρθρο 43 μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες 
και τις δραστηριότητες βάσει της άδειας 
λειτουργίας σε άλλα κράτη μέλη της 
Ένωσης χωρίς την εγκατάσταση νέων 
υποκαταστημάτων. Για τον σκοπό αυτόν, 
γνωστοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
όπου είναι εγκατεστημένο το 
υποκατάστημα:

Μια επιχείρηση τρίτης χώρας που έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το 
άρθρο 43 μπορεί να παρέχει ή να ασκεί τις 
υπηρεσίες και τις δραστηριότητες βάσει 
της άδειας λειτουργίας σε άλλα κράτη 
μέλη της Ένωσης χωρίς την εγκατάσταση 
νέων υποκαταστημάτων. Για τον σκοπό 
αυτόν, γνωστοποιεί τις ακόλουθες 
πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο 
το υποκατάστημα:

Or. en

Τροπολογία 956
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εγγράφουν στο μητρώο τις 
επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 41. Το 
κοινό έχει πρόσβαση στο μητρώο, το οποίο 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες για τις 
οποίες η επιχείρηση τρίτης χώρας έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας. Το μητρώο 
επικαιροποιείται τακτικά. Κάθε άδεια 
λειτουργίας γνωστοποιείται στην ΕΑΚΑΑ.

Τα κράτη μέλη εγγράφουν στο μητρώο τις 
επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 43. Το 
κοινό έχει πρόσβαση στο μητρώο, το οποίο 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες για τις 
οποίες η επιχείρηση τρίτης χώρας έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας. Το μητρώο 
επικαιροποιείται τακτικά. Κάθε άδεια 
λειτουργίας γνωστοποιείται στην ΕΑΚΑΑ.

Or. en

Τροπολογία 957
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ συντάσσει κατάλογο όλων των 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών με άδεια 
λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων στην Ένωση. Ο εν λόγω 
κατάλογος περιέχει πληροφορίες σχετικά 
με τις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες για 
τις οποίες η επιχείρηση τρίτης χώρας έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας και ενημερώνεται 
τακτικά. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει τον 
κατάλογο αυτόν στον ιστότοπό της και τον 
ενημερώνει.

Η ΕΑΚΑΑ συντάσσει κατάλογο όλων των 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών με άδεια 
λειτουργίας βάσει του άρθρου 43 για την 
παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων 
στην Ένωση. Ο εν λόγω κατάλογος 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες για τις 
οποίες η επιχείρηση τρίτης χώρας έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας και ενημερώνεται 
τακτικά. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει τον 
κατάλογο αυτόν στον ιστότοπό της και τον 
ενημερώνει.

Or. en

Τροπολογία 958
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάκληση αδειών Παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων 
χωρίς «διαβατήριο»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη έχουν έτσι τη δυνατότητα να συνεχίσουν να χορηγούν άδεια λειτουργίας σε 
υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτων χωρών τα οποία δεν επιθυμούν να αποκτήσουν 
«διαβατήριο» βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται επί του παρόντος από την οδηγία για την 
ενοποίηση του τραπεζικού κλάδου και την οδηγία MiFID. Η προτεινόμενη διατύπωση βασίζεται 
στο άρθρο 42 της οδηγίας ΔΟΕΕ και στο άρθρο 38 παράγραφος 1 της οδηγίας για την 
ενοποίηση του τραπεζικού κλάδου.



PE489.466v01-00 10/173 AM\901766EL.doc

EL

Τροπολογία 959
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46α
Παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων 

από υποκαταστήματα επιχειρήσεων 
τρίτων χωρών σε κράτη μέλη χωρίς 

«διαβατήριο»
1. Με την επιφύλαξη του τμήματος 1 και 
του τμήματος 2 του παρόντος κεφαλαίου, 
τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν 
άδεια λειτουργίας σε επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών για να παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες και να ασκούν επενδυτικές 
δραστηριότητες με παρεπόμενες 
υπηρεσίες στο έδαφός τους μέσω 
υποκαταστήματος που είναι 
εγκατεστημένο στο έδαφός τους, 
τουλάχιστον υπό τον όρο ότι δεν 
εφαρμόζουν διατάξεις οι οποίες οδηγούν 
σε ευνοϊκότερο καθεστώς από εκείνο στο 
οποίο υπόκεινται υποκαταστήματα των 
επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την 
έδρα τους εντός της Ένωσης. Ειδικότερα, 
διασφαλίζουν ότι το υποκατάστημα της 
επιχείρησης τρίτης χώρας 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 
2.
2. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν 
αυστηρότερους κανόνες στην επιχείρηση 
τρίτης χώρας όσον αφορά την παροχή ή 
άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών ή/και 
δραστηριοτήτων ή παρεπόμενων 
υπηρεσιών στο έδαφός τους για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη έχουν έτσι τη δυνατότητα να συνεχίσουν να χορηγούν άδεια λειτουργίας σε 
υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτων χωρών τα οποία δεν επιθυμούν να αποκτήσουν 
«διαβατήριο» βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται επί του παρόντος από την οδηγία για την 
ενοποίηση του τραπεζικού κλάδου και την οδηγία MiFID. Η προτεινόμενη διατύπωση βασίζεται 
στο άρθρο 42 της οδηγίας ΔΟΕΕ και στο άρθρο 38 παράγραφος 1 της οδηγίας για την 
ενοποίηση του τραπεζικού κλάδου.

Τροπολογία 960
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46α
Παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων 

χωρίς «διαβατήριο»
1. Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίσουν 
να χορηγούν άδεια λειτουργίας σε 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών εντός 
του εδάφους τους μέσω 
υποκαταστημάτων.
2. Οι επιχειρήσεις με άδεια λειτουργίας 
βάσει της παραγράφου 1 δεν είναι 
επιλέξιμες για «ευρωπαϊκό διαβατήριο» 
σε περίπτωση που δεν εγγράφονται 
επίσης στην ΕΑΚΑΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά συστήματα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν με τέτοιον τρόπο τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην οδηγία ΔΟΕΕ, ώστε, εάν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για «ευρωπαϊκό διαβατήριο».

Τροπολογία 961
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46β
Παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών από 

επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε κράτη 
μέλη χωρίς «διαβατήριο»

Με την επιφύλαξη του τμήματος 1 και 
του τμήματος 2 του παρόντος κεφαλαίου 
και του Τίτλου VIII του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. …/… [MiFIR], τα κράτη μέλη
δύνανται να επιτρέπουν σε επιχειρήσεις 
τρίτων χωρών να παρέχουν επενδυτικές 
επιχειρήσεις και να ασκούν επενδυτικές 
δραστηριότητες μαζί με παρεπόμενες 
υπηρεσίες στο έδαφός τους χωρίς 
υποκατάστημα εγκατεστημένο στο 
έδαφός τους ή υποκατάστημα σε άλλο 
κράτος μέλος με άδεια λειτουργίας βάσει 
του άρθρου 43, σύμφωνα με τους 
σχετικούς όρους που θα θεσπίσουν για 
τον εν λόγω σκοπό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη έχουν έτσι τη δυνατότητα να συνεχίσουν τα εθνικά καθεστώτα τους σύμφωνα με 
τα οποία επιτρέπουν σε επιχειρήσεις τρίτων χωρών να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες σε 
πρόσωπα στο έδαφός τους (με άδεια λειτουργίας ή χωρίς). Στο πλαίσιο αυτό, ούτε η οδηγία για 
την ενοποίηση του τραπεζικού κλάδου, ούτε η οδηγία περί επενδυτικών υπηρεσιών ούτε η 
οδηγία MiFID επέβαλαν περιορισμούς για τη μεταχείριση των επιχειρήσεων εκτός ΕΕ.

Τροπολογία 962
Kay Swinburne, Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από όλα τα 1. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου κάθε 
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μέλη του διοικητικού οργάνου κάθε 
διαχειριστή αγοράς να διαθέτουν τα 
απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας, να
διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, ικανότητες 
και εμπειρία και να αφιερώνουν αρκετό 
χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων 
τους. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μέλη του διοικητικού οργάνου τηρούν 
συγκεκριμένα, τις εξής απαιτήσεις:

διαχειριστή αγοράς διαθέτουν τα 
απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας, 
διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, ικανότητες 
και εμπειρία και αφιερώνουν αρκετό χρόνο 
στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Το 
μέλος του διοικητικού οργάνου ενός 
ιδρύματος, που σκοπεύει να διατηρεί 
θέση στο διοικητικό όργανο 
περισσότερων ιδρυμάτων ταυτόχρονα, 
λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες 
και τη φύση, το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του 
ιδρύματος. Τα μέλη του διοικητικού 
οργάνου ιδρυμάτων τα οποία είναι 
σημαντικά από πλευράς μεγέθους, 
εσωτερικής οργάνωσης και της φύσεως, 
του πεδίου εφαρμογής και της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων 
τους δεν πρέπει να κατέχουν ταυτόχρονα 
περισσότερες από μία θέσεις από τους 
ακόλουθους συνδυασμούς, εκτός εάν 
μπορούν να το αιτιολογήσουν στην οικεία 
αρμόδια αρχή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση είναι υψίστης σημασίας να εισαγάγουμε στην οδηγία 
MiFID τις ίδιες απαιτήσεις όπως και στην τέταρτη οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRD 
IV). Οι εν λόγω τροπολογίες είναι συνεπώς ισοδύναμες με αυτές που υπέβαλε η Ομάδα ECR επί 
των προτάσεων για την τέταρτη οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Τροπολογία 963
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από όλα τα μέλη 
του διοικητικού οργάνου κάθε διαχειριστή 
αγοράς να διαθέτουν τα απαιτούμενα 
εχέγγυα εντιμότητας, να διαθέτουν 

Τα κράτη μέλη απαιτούν από όλα τα μέλη 
του διοικητικού οργάνου κάθε διαχειριστή 
αγοράς να διαθέτουν τα απαιτούμενα 
εχέγγυα εντιμότητας, να διαθέτουν 
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επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία 
και να αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέλη του 
διοικητικού οργάνου τηρούν 
συγκεκριμένα, τις εξής απαιτήσεις:

επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία 
και να αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα μέλη 
του διοικητικού οργάνου τηρούν 
συγκεκριμένα, τις εξής απαιτήσεις σε 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ποσοτικοί περιορισμοί θα επιφέρουν σημαντικά προβλήματα στην πρόσληψη ειδικευμένων 
και επρακώς καταρτισμένων προσώπων. Σε μικρότερες χώρες ενδέχεται να προκύψουν ως 
συνέπεια ουσιαστικά προβλήματα στην τήρηση των απαιτήσεων για τις συνθέσεις του 
διοικητικού οργάνου που παρουσιάστηκαν στην πρόταση. Ενδεικτικά, οι θέσεις μέλους ΔΣ σε 
στεγαστικούς συνεταιρισμούς ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης του ιδιωτικού τομέα δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται θέσεις μέλους ΔΣ στο παρόν άρθρο. Ως εκ τούτου, πρέπει να προστεθούν 
στο κείμενο οι «οντότητες δημοσίου συμφέροντος».

Τροπολογία 964
Kay Swinburne, Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δεν 
κατέχουν ταυτόχρονα περισσότερους από 
τους εξής συνδυασμούς καθηκόντων:

α) Δεν κατέχουν ταυτόχρονα
περισσότερους από τους εξής 
συνδυασμούς καθηκόντων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση είναι υψίστης σημασίας να εισαγάγουμε στην οδηγία 
MiFID τις ίδιες απαιτήσεις όπως και στην τέταρτη οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRD 
IV). Οι εν λόγω τροπολογίες είναι συνεπώς ισοδύναμες με αυτές που υπέβαλε η Ομάδα ECR επί 
των προτάσεων για την τέταρτη οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Τροπολογία 965
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) μία θέση εκτελεστικού μέλους ΔΣ και 
δύο θέσεις μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ,

(i) μία θέση εκτελεστικού μέλους ΔΣ και 
τρεις θέσεις μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον αριθμό των θέσεων μέλους ΔΣ που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του 
διοικητικού οργάνου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες και η φύση, το 
μέγεθος και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του ιδρύματος. Μια υπερβολικά αυστηρή 
διατύπωση στο θέμα αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσχέρειες σε μικρότερες αγορές, ιδίως για τα 
ιδρύματα μικρότερου μεγέθους.

Τροπολογία 966
Kay Swinburne, Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τέσσερις θέσεις μη εκτελεστικού 
μέλους ΔΣ.

(ii) πέντε θέσεις μη εκτελεστικού μέλους 
ΔΣ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση είναι υψίστης σημασίας να εισαγάγουμε στην οδηγία 
MiFID τις ίδιες απαιτήσεις όπως και στην τέταρτη οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRD 
IV). Οι εν λόγω τροπολογίες είναι συνεπώς ισοδύναμες με αυτές που υπέβαλε η Ομάδα ECR επί 
των προτάσεων για την τέταρτη οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Τροπολογία 967
Kay Swinburne, Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι θέσεις εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού 
μέλους ΔΣ εντός του ίδιου ομίλου 
υπολογίζονται ως μία θέση.

Οι θέσεις μέλους ΔΣ στο διοικητικό 
όργανο ιδρυμάτων:

(i) τα οποία είναι μέλη του ίδιου ομίλου ή 

(ii) τα οποία είναι μέλη του ίδιου 
θεσμικού συστήματος προστασίας, 
εφόσον τηρούνται οι όροι του άρθρου 108 
παράγραφος 7, ή 
(iii) εντός επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων μη 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών) όπου 
το ίδρυμα κατέχει ειδική συμμετοχή 
θεωρούνται ως μία θέση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση είναι υψίστης σημασίας να εισαγάγουμε στην οδηγία 
MiFID τις ίδιες απαιτήσεις όπως και στην τέταρτη οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRD 
IV). Οι εν λόγω τροπολογίες είναι συνεπώς ισοδύναμες με αυτές που υπέβαλε η Ομάδα ECR επί 
των προτάσεων για την τέταρτη οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Τροπολογία 968
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι θέσεις εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού 
μέλους ΔΣ εντός του ίδιου ομίλου 
υπολογίζονται ως μία θέση.

Οι θέσεις εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού 
μέλους ΔΣ εντός 

(i) του ίδιου ενοποιημένου ομίλου ή 

(ii) ενός ομίλου εταιρειών που είναι
θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες ή 
συμμετοχές της ίδιας βιομηχανικής 
εταιρείας χαρτοφυλακίου
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υπολογίζονται ως μία θέση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι στην εν λόγω εξαίρεση δεν υπόκεινται μόνο οι ενοποιημένοι όμιλοι αλλά και 
όμιλοι εταιρειών από τις ίδιες βιομηχανικές εταιρείες χαρτοφυλακίου. Διασφαλίζεται έτσι ότι το 
επιχειρηματικό μοντέλο αυτού του είδους μακρόχρονης βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν 
υπονομεύεται από τον περιορισμό των θέσεων μέλους ΔΣ. Το επιχειρηματικό μοντέλο 
βιομηχανικών εταιρειών χαρτοφυλακίου απευθύνεται σε μακροπρόθεσμους δικαιούχους με 
ευρεία εκπροσώπηση στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις τους.

Τροπολογία 969
Kay Swinburne, Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
εξουσιοδοτήσουν ένα μέλος του 
διοικητικού οργάνου ενός διαχειριστή 
αγοράς να συνδυάζει περισσότερες θέσεις 
μέλους ΔΣ από τις επιτρεπόμενες στο 
προηγούμενο εδάφιο, λαμβάνοντας υπόψη 
τις συγκεκριμένες συνθήκες καθώς και τη 
φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα 
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 
επενδύσεων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση είναι υψίστης σημασίας να εισαγάγουμε στην οδηγία 
MiFID τις ίδιες απαιτήσεις όπως και στην τέταρτη οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRD 
IV). Οι εν λόγω τροπολογίες είναι συνεπώς ισοδύναμες με αυτές που υπέβαλε η Ομάδα ECR επί 
των προτάσεων για την τέταρτη οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Τροπολογία 970
Kay Swinburne, Ashley Fox
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
διαχειριστές αγοράς να λαμβάνουν υπόψη 
την ποικιλομορφία ως ένα εκ των 
κριτηρίων για την επιλογή των μελών του 
διοικητικού οργάνου. Ειδικότερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του 
διοικητικού οργάνου, οι διαχειριστές 
αγοράς εφαρμόζουν πολιτική που 
προωθεί την ποικιλομορφία όσον αφορά 
το φύλο, την ηλικία καθώς και την 
εκπαιδευτική, επαγγελματική και 
γεωγραφική προέλευση των μελών του 
διοικητικού οργάνου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση είναι υψίστης σημασίας να εισαγάγουμε στην οδηγία 
MiFID τις ίδιες απαιτήσεις όπως και στην τέταρτη οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRD 
IV). Οι εν λόγω τροπολογίες είναι συνεπώς ισοδύναμες με αυτές που υπέβαλε η Ομάδα ECR επί 
των προτάσεων για την τέταρτη οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Τροπολογία 971
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
διαχειριστές αγοράς να λαμβάνουν υπόψη 
την ποικιλομορφία ως ένα εκ των 
κριτηρίων για την επιλογή των μελών του 
διοικητικού οργάνου. Ειδικότερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του 
διοικητικού οργάνου, οι διαχειριστές 
αγοράς εφαρμόζουν πολιτική που προωθεί 
την ποικιλομορφία όσον αφορά το φύλο, 

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τις 
αντίστοιχες επιτροπές ανάδειξης 
υποψηφίων να λαμβάνουν υπόψη την 
ποικιλομορφία ως ένα εκ των κριτηρίων 
για την επιλογή των μελών του διοικητικού 
οργάνου. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη 
το μέγεθος του διοικητικού οργάνου, οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων εφαρμόζουν 
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την ηλικία καθώς και την εκπαιδευτική, 
επαγγελματική και γεωγραφική προέλευση 
των μελών του διοικητικού οργάνου.

πολιτική που προωθεί την ποικιλομορφία 
όσον αφορά το φύλο, την ηλικία καθώς και 
την εκπαιδευτική, επαγγελματική και 
γεωγραφική προέλευση των μελών του 
διοικητικού οργάνου· λαμβάνουν επίσης 
συγκεκριμένα μέτρα για μια πιο ισόρροπη 
εκπροσώπηση στα συμβούλια. Στα 
συγκεκριμένα αυτά μέτρα μπορεί να 
περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των 
επιτροπών ανάδειξης υποψηφίων, η 
δημιουργία καταλόγων ικανών 
υποψηφίων και η καθιέρωση διαδικασίας 
ανάδειξης υποψηφίων στην οποία 
υπάρχει ένας τουλάχιστον υποψήφιος από 
κάθε φύλο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ποικιλομορφία στα συμβούλια εξασφαλίζει μεγαλύτερο ανταγωνισμό και πιο διευρυμένες 
προοπτικές. Η πρόσληψη αποκλειστικά ανδρών ή γυναικών συνεπάγεται μία πιο περιορισμένη 
επιλογή και ενέχει τον κίνδυνο απώλειας δυνητικά αρίστων υποψηφίων. Υπάρχει συστηματική 
αποτυχία στη διαδικασία για την επιλογή γυναικών. Οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο για την προώθηση των γυναικών σε 
θέσεις με επιρροή, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στις θέσεις αυτές.

Τροπολογία 972
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
διαχειριστές αγοράς να λαμβάνουν υπόψη 
την ποικιλομορφία ως ένα εκ των 
κριτηρίων για την επιλογή των μελών του 
διοικητικού οργάνου. Ειδικότερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του 
διοικητικού οργάνου, οι διαχειριστές 
αγοράς εφαρμόζουν πολιτική που προωθεί 
την ποικιλομορφία όσον αφορά το φύλο, 
την ηλικία καθώς και την εκπαιδευτική, 
επαγγελματική και γεωγραφική προέλευση 

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
διαχειριστές αγοράς να λαμβάνουν υπόψη 
την ποικιλομορφία ως ένα εκ των 
κριτηρίων για την επιλογή των μελών του 
διοικητικού οργάνου. Ειδικότερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του 
διοικητικού οργάνου, οι διαχειριστές 
αγοράς εφαρμόζουν πολιτική που προωθεί 
την ποικιλομορφία όσον αφορά το φύλο, 
την ηλικία καθώς και την εκπαιδευτική, 
επαγγελματική και γεωγραφική προέλευση 
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των μελών του διοικητικού οργάνου. των μελών του διοικητικού οργάνου. Η 
εκπροσώπηση των εργαζομένων στο 
διοικητικό όργανο πρέπει επίσης, με την 
προσθήκη βασικής προοπτικής και 
πραγματικής γνώσης των εσωτερικών 
εργασιών του διαχειριστή, να θεωρείται 
θετικός τρόπος βελτίωσης της 
ποικιλομορφίας.

Or. en

Τροπολογία 973
Kay Swinburne, Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να
διευκρινίσει τα εξής:

διαγράφεται

α) την έννοια της αφιέρωσης ικανού 
χρόνου από ένα μέλος του διοικητικού 
οργάνου για την άσκηση των καθηκόντων 
του, σε σχέση με τις ιδιαίτερες συνθήκες 
και τη φύση, το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του 
διαχειριστή αγοράς, τα οποία οι αρμόδιες 
αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όταν 
επιτρέπουν σε ένα μέλος διοικητικού 
οργάνου να κατέχει ταυτόχρονα 
περισσότερες θέσεις σε διοικητικά 
συμβούλια από όσες επιτρέπονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχείο 
α),
β) την έννοια των επαρκών συλλογικών 
γνώσεων, ικανοτήτων και εμπειριών 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο 
β),
γ) τις έννοιες της ειλικρίνειας, της 
ακεραιότητας και της ανεξάρτητης 
βούλησης ενός μέλους του διοικητικού 
οργάνου σύμφωνα με την παράγραφο 1 



AM\901766EL.doc 21/173 PE489.466v01-00

EL

στοιχείο γ),
δ) την έννοια των επαρκών ανθρώπινων 
και χρηματικών πόρων που διατίθενται 
για την υποδοχή και εκπαίδευση των 
μελών του διοικητικού οργάνου,
ε) την έννοια της ποικιλομορφίας που 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την 
επιλογή των μελών του διοικητικού 
οργάνου.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [31 Δεκεμβρίου 2014].
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση είναι υψίστης σημασίας να εισαγάγουμε στην οδηγία 
MiFID τις ίδιες απαιτήσεις όπως και στην τέταρτη οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRD 
IV). Οι εν λόγω τροπολογίες είναι συνεπώς ισοδύναμες με αυτές που υπέβαλε η Ομάδα ECR επί 
των προτάσεων για την τέταρτη οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Τροπολογία 974
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις 
διατάξεις σχετικά με την εκπροσώπηση 
των εργαζομένων στα διοικητικά 
συμβούλια, όπως προβλέπεται από την 
εθνική νομοθεσία ή πρακτική.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας να μην αποδυναμώνουν τους εθνικούς 
κανόνες εκπροσώπησης ούτε να παρεμποδίζουν την εφαρμογή τους.

Τροπολογία 975
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προϋποθέσεις σχετικές με τα πρόσωπα 
που ασκούν ουσιαστική επιρροή στη 
διαχείριση της ρυθμιζόμενης αγοράς

Προϋποθέσεις σχετικές με τα πρόσωπα 
που ασκούν ουσιαστική επιρροή στη 
διαχείριση μιας ρυθμιζόμενης αγοράς, 
ενός ΠΜΔ ή ενός ΟΜΔ

Or. en

Τροπολογία 976
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν 
προϋποθέσεις καταλληλότητας στα 
πρόσωπα που είναι σε θέση να ασκήσουν, 
άμεσα ή έμμεσα, ουσιαστική επιρροή στη 
διαχείριση της ρυθμιζόμενης αγοράς.

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν 
προϋποθέσεις καταλληλότητας στα 
πρόσωπα που είναι σε θέση να ασκήσουν, 
άμεσα ή έμμεσα, ουσιαστική επιρροή στη 
διαχείριση μιας ρυθμιζόμενης αγοράς, 
ενός ΠΜΔ ή ενός ΟΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 977
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
διαχειριστή της ρυθμιζόμενης αγοράς:

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
διαχειριστή μιας ρυθμιζόμενης αγοράς, 
ενός ΠΜΔ ή ενός ΟΜΔ:

Or. en

Τροπολογία 978
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να παρέχει στην αρμόδια αρχή και στο 
κοινό πληροφορίες σχετικά με την 
ιδιοκτησία της ρυθμιζόμενης αγοράς ή/και 
του διαχειριστή της και ιδίως την 
ταυτότητα και την έκταση των 
συμφερόντων κάθε προσώπου που είναι σε 
θέση να ασκήσει ουσιαστική επιρροή στη 
διαχείρισή της,

α) να παρέχει στην αρμόδια αρχή και στο 
κοινό πληροφορίες σχετικά με την 
ιδιοκτησία της ρυθμιζόμενης αγοράς ή/και 
του διαχειριστή ενός ΠΜΔ ή ενός ΟΜΔ
και ιδίως την ταυτότητα και την έκταση 
των συμφερόντων κάθε προσώπου που 
είναι σε θέση να ασκήσει ουσιαστική 
επιρροή στη διαχείρισή της,

Or. en

Τροπολογία 979
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη απαιτούν τα μέλη της 
αγοράς και οι σημαντικοί συμμετέχοντες 
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στην αγορά να μην είναι σε θέση να 
ασκήσουν, άμεσα ή έμμεσα, ουσιαστική 
επιρροή στη διαχείριση της ρυθμιζόμενης 
αγοράς ή του ΠΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 980
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη απαιτούν τα μέλη της 
αγοράς και οι σημαντικοί συμμετέχοντες 
μιας ρυθμιζόμενης αγοράς ή ενός ΠΜΔ 
να μην κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, 
ποσοστό συμμετοχής άνω του 5% επί της 
εν λόγω ρυθμιζόμενης αγοράς ή του 
ΠΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 981
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Τα κράτη μέλη απαιτούν από μια 
ρυθμιζόμενη αγορά, έναν ΠΜΔ ή έναν 
ΟΜΔ να γνωστοποιεί στο κοινό κάθε 
μέτοχο με ποσοστό συμμετοχής άνω του 
5% επί της εν λόγω ρυθμιζόμενης αγοράς 
ή του ΠΜΔ ή του ΟΜΔ.

Or. en
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Τροπολογία 982
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή αρνείται να εγκρίνει τις 
προτεινόμενες μεταβολές στα πρόσωπα 
που ασκούν έλεγχο στη ρυθμιζόμενη 
αγορά ή/και στον διαχειριστή της εάν έχει 
αντικειμενικούς και εξακριβώσιμους 
λόγους να πιστεύει ότι οι μεταβολές αυτές 
αποτελούν απειλή για την ορθή και συνετή 
διαχείριση της ρυθμιζόμενης αγοράς.

3. Η αρμόδια αρχή αρνείται να εγκρίνει τις 
προτεινόμενες μεταβολές στα πρόσωπα 
που ασκούν έλεγχο στη ρυθμιζόμενη 
αγορά ή/και στον διαχειριστή της εάν έχει 
αντικειμενικούς και εξακριβώσιμους 
λόγους να πιστεύει ότι οι μεταβολές αυτές 
αποτελούν απειλή για την ορθή και συνετή 
διαχείριση της ρυθμιζόμενης αγοράς ή του 
ΠΜΔ ή δημιουργούν σημαντικές 
συγκρούσεις συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 983
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν η ρυθμιζόμενη 
αγορά:

Τα κράτη μέλη απαιτούν μια ρυθμιζόμενη 
αγορά ή ΠΜΔ:

Or. en

Τροπολογία 984
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να έχει μηχανισμούς που να επιτρέπουν 
το σαφή εντοπισμό και τον έλεγχο των 
δυνητικά δυσμενών συνεπειών, για τη 
λειτουργία της ρυθμιζόμενης αγοράς ή για 
τα μέλη της, κάθε σύγκρουσης 
συμφερόντων μεταξύ της ρυθμιζόμενης 
αγοράς, των ιδιοκτητών ή του διαχειριστή 
της και της υγιούς λειτουργίας της 
ρυθμιζόμενης αγοράς, ιδίως εάν αυτές οι 
συγκρούσεις συμφερόντων μπορούν να 
επηρεάσουν αρνητικά την εκπλήρωση 
λειτουργιών που η αρμόδια αρχή έχει 
αναθέσει στη ρυθμιζόμενη αγορά,

α) να έχει μηχανισμούς που να επιτρέπουν 
το σαφή εντοπισμό και τον έλεγχο των 
δυνητικά δυσμενών συνεπειών, για τη 
λειτουργία της ρυθμιζόμενης αγοράς ή του 
ΠΜΔ ή για τα μέλη της, κάθε σύγκρουσης 
συμφερόντων μεταξύ της ρυθμιζόμενης 
αγοράς ή του ΠΜΔ, των ιδιοκτητών ή του 
διαχειριστή της και της υγιούς λειτουργίας 
της ρυθμιζόμενης αγοράς ή του ΠΜΔ, 
ιδίως εάν αυτές οι συγκρούσεις 
συμφερόντων μπορούν να επηρεάσουν 
αρνητικά την εκπλήρωση λειτουργιών που 
η αρμόδια αρχή έχει αναθέσει στη 
ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ·

Or. en

Τροπολογία 985
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) να έχει διαφανείς κανόνες, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, που να 
διέπουν τις κατηγορίες των ροών εντολών 
στις οποίες μπορεί να υπόκεινται και με 
τις οποίες μπορεί να αλληλεπιδράσουν οι 
χρήστες του συστήματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο θέτει σε εφαρμογή την αιτιολογική σκέψη 12 για τις ρυθμιζόμενες αγορές, 
παρέχοντας στους επενδυτές περισσότερες επιλογές ως προς το είδος των αντισυμβαλλομένων 
με τους οποίους θα αλληλεπιδρούν.
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Τροπολογία 986
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα των 
συστημάτων συναλλαγών, η επαρκής 
ικανότητα αντιμετώπισης μεγάλων όγκων 
εντολών και μηνυμάτων, η δυνατότητα 
διασφάλισης εύρυθμων συναλλαγών υπό 
συνθήκες πίεσης της αγοράς, ο πλήρης 
έλεγχος για τη διασφάλιση της 
εκπλήρωσης των συνθηκών αυτών και η 
υπαγωγή σε αποτελεσματικές διευθετήσεις 
επιχειρηματικής συνέχειας για τη 
διασφάλιση της συνέχισης των υπηρεσιών 
σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης των 
συστημάτων συναλλαγών.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις οι οποίες σχεδιάζονται 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ανθεκτικότητα των συστημάτων 
συναλλαγών, η επαρκής ικανότητα 
αντιμετώπισης μεγάλων όγκων εντολών 
και μηνυμάτων, η δυνατότητα διασφάλισης 
εύρυθμων συναλλαγών υπό συνθήκες 
πίεσης της αγοράς, ο πλήρης έλεγχος για 
τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των 
συνθηκών αυτών ακόμα και σε περιόδους 
έντονης αστάθειας της αγοράς και η 
υπαγωγή σε αποτελεσματικές διευθετήσεις 
επιχειρηματικής συνέχειας για τη 
διασφάλιση της συνέχισης των υπηρεσιών 
σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης των 
συστημάτων συναλλαγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος των συστημάτων των τόπων διαπραγμάτευσης πρέπει να επεκταθεί σε περιόδους 
πολύ μεγάλης αστάθειας της αγοράς όπως η περίπτωση του «κραχ αστραπής» (Flash Crash).

Τροπολογία 987
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά ή ένας ΠΜΔ να 
διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα, 
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και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα των 
συστημάτων συναλλαγών, η επαρκής 
ικανότητα αντιμετώπισης μεγάλων όγκων 
εντολών και μηνυμάτων, η δυνατότητα 
διασφάλισης εύρυθμων συναλλαγών υπό 
συνθήκες πίεσης της αγοράς, ο πλήρης 
έλεγχος για τη διασφάλιση της 
εκπλήρωσης των συνθηκών αυτών και η 
υπαγωγή σε αποτελεσματικές διευθετήσεις 
επιχειρηματικής συνέχειας για τη 
διασφάλιση της συνέχισης των υπηρεσιών 
σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης των 
συστημάτων συναλλαγών.

διαδικασίες και διευθετήσεις προκειμένου 
να διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα των 
συστημάτων συναλλαγών, η επαρκής 
ικανότητα αντιμετώπισης μεγάλων όγκων 
εντολών και μηνυμάτων, η δυνατότητα 
διασφάλισης εύρυθμων συναλλαγών υπό 
συνθήκες πίεσης της αγοράς, ο πλήρης 
έλεγχος για τη διασφάλιση της 
εκπλήρωσης των συνθηκών αυτών και η 
υπαγωγή σε αποτελεσματικές διευθετήσεις 
επιχειρηματικής συνέχειας για τη 
διασφάλιση της συνέχισης των υπηρεσιών 
σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης των 
συστημάτων συναλλαγών.

(Η παρούσα τροπολογία εφαρμόζεται σε 
όλο το άρθρο 51. Σε περίπτωση έγκρισης, 
χρειάζεται να πραγματοποιηθούν οι 
αντίστοιχες μεταβολές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται σε ρυθμιζόμενες αγορές και ΠΜΔ προκειμένου 
να καταστήσουν την αγορά πιο ασφαλή και να αποφευχθούν τυχόν κενά.

Τροπολογία 988
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα των 
συστημάτων συναλλαγών, η επαρκής 
ικανότητα αντιμετώπισης μεγάλων όγκων 
εντολών και μηνυμάτων, η δυνατότητα 
διασφάλισης εύρυθμων συναλλαγών υπό 
συνθήκες πίεσης της αγοράς, ο πλήρης 
έλεγχος για τη διασφάλιση της 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν οι τόποι 
διαπραγμάτευσης να διαθέτουν
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα των 
συστημάτων συναλλαγών, η επαρκής 
ικανότητα αντιμετώπισης μεγάλων όγκων 
εντολών και μηνυμάτων, η δυνατότητα 
διασφάλισης εύρυθμων συναλλαγών υπό 
συνθήκες πίεσης της αγοράς, ο πλήρης 
έλεγχος για τη διασφάλιση της 
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εκπλήρωσης των συνθηκών αυτών και η 
υπαγωγή σε αποτελεσματικές διευθετήσεις 
επιχειρηματικής συνέχειας για τη 
διασφάλιση της συνέχισης των υπηρεσιών 
σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης των 
συστημάτων συναλλαγών.

εκπλήρωσης των συνθηκών αυτών και η 
υπαγωγή σε αποτελεσματικές διευθετήσεις 
επιχειρηματικής συνέχειας για τη 
διασφάλιση της συνέχισης των υπηρεσιών 
σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης των 
συστημάτων συναλλαγών.

Or. en

Τροπολογία 989
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
συστήματα ειδικής διαπραγμάτευσης και 
να διασφαλίζει ότι επαρκής αριθμός 
επιχειρήσεων επενδύσεων συμμετέχει σε 
τέτοια συστήματα, οι οποίες υποβάλλουν 
σταθερές προσφορές σε ανταγωνιστικές 
τιμές με αποτέλεσμα την παροχή 
ρευστότητας σε τακτική και συνεχή βάση 
για μια ελάχιστη αναλογία συνεχών ωρών 
συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες συνθήκες στις αγορές, τους 
κανόνες και τους κανονισμούς, εκτός εάν 
η εν λόγω απαίτηση δεν είναι κατάλληλη 
για τη φύση και το μέγεθος των 
συναλλαγών στη συγκεκριμένη 
ρυθμιζόμενη αγορά. Τα κράτη μέλη 
απαιτούν μια ρυθμιζόμενη αγορά να 
συνάπτει δεσμευτική γραπτή συμφωνία 
μεταξύ της ρυθμιζόμενης αγοράς και της 
επιχείρησης επενδύσεων σε σχέση με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
συμμετοχή σε ένα τέτοιο σύστημα, 
συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της 
παροχής ρευστότητας. Η ρυθμιζόμενη 
αγορά είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι 
η επιχείρηση επενδύσεων τηρεί όλες τις 
απαιτήσεις των εν λόγω δεσμευτικών 
έγγραφων συμφωνιών. Η ρυθμιζόμενη 
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αγορά ενημερώνει την αρμόδια αρχή της 
σχετικά με το περιεχόμενο της 
δεσμευτικής γραπτής συμφωνίας και 
πείθει την αρμόδια αρχή της για τη 
συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις της 
παρούσας παραγράφου.
Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων που είναι υποχρεωμένες να 
συνάψουν τη δεσμευτική γραπτή 
συμφωνία που αναφέρεται στην παρούσα 
παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία πρέπει να νοείται σε συνάρτηση με τις τροπολογίες που κατέθεσε η 
Wortmann-Kool για το άρθρο 17 παράγραφος 3 και το άρθρο 51 παράγραφος 7.

Τροπολογία 990
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη απαιτούν οι 
ρυθμιζόμενες αγορές να διασφαλίζουν ότι 
τα μηνύματα που αποστέλλονται στα 
συστήματα συναλλαγών τους από υψηλής 
συχνότητας και άλλες πηγές 
αυτοματοποιημένων συναλλαγών 
αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εντολές, οι ακυρώσεις και οι διαφοροποιήσεις από τις αυτοματοποιημένες στρατηγικές 
πρέπει να επισημαίνονται σαφώς στα μηνύματα. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τον 
απαιτούμενο έλεγχο. 
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Τροπολογία 991
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη απαιτούν κάθε τόπος 
διαπραγμάτευσης να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι όλες οι εντολές που 
εισάγονται στο σύστημα από μέλος ή 
συμμετέχοντα ισχύουν για διάστημα 
τουλάχιστον 1 δευτερολέπτου.

Or. en

Τροπολογία 992
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη απαιτούν να διαθέτει η 
ρυθμιζόμενη αγορά αποτελεσματικά 
συστήματα, διαδικασίες και διευθετήσεις 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλες οι 
εντολές που εισάγονται στο σύστημα από 
μέλος ή συμμετέχοντα ισχύουν για 
διάστημα τουλάχιστον 5 δευτερολέπτων. 
Εντός αυτής της περιόδου των 
5 δευτερολέπτων δεν πρέπει να 
υποβάλλονται περισσότερες από 2 εντολές 
για το ίδιο προϊόν.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υφιστάμενη πρακτική συμβάλλει σε μικρό βαθμό στη ρευστότητα, ενέχει όμως σημαντικούς 
κερδοσκοπικούς κινδύνους.
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Τροπολογία 993
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη απαιτούν η 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι όλες οι εντολές που 
εισάγονται στο σύστημα από μέλος ή 
συμμετέχοντα διαθέτουν χρόνο αναμονής 
τουλάχιστον 1 δευτερολέπτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εντολές με χρόνο αναμονής μικρότερο από 1 δευτερόλεπτο δεν προσθέτουν ρευστότητα και 
ωφελούν μόνο τους διαπραγματευτές συναλλαγών υψηλής συχνότητας,

Τροπολογία 994
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά, ένας ΠΜΔ και ένας 
ΟΜΔ να διαθέτουν αποτελεσματικά 
συστήματα, διαδικασίες και διευθετήσεις 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο 
χρόνος αναμονής της εκτέλεσης διαρκεί 
τουλάχιστον 100 χιλιοστά του 
δευτερολέπτου.

Or. en
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Τροπολογία 995
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Τα κράτη μέλη απαιτούν οι τόποι 
διαπραγμάτευσης να διαθέτουν 
αποτελεσματικά συστήματα προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι οι στρατηγικές 
συναλλαγών υψηλής συχνότητας δεν 
αντιπροσωπεύουν άνω του 20% των 
εντολών στο βιβλίο εντολών σε κάθε 
δεδομένη στιγμή.

Or. en

Τροπολογία 996
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις για την απόρριψη 
εντολών που υπερβαίνουν τα 
προκαθορισμένα όρια όγκου και τιμών ή 
είναι σαφώς εσφαλμένες και να είναι σε 
θέση να προβεί σε προσωρινή διακοπή των 
συναλλαγών σε περίπτωση σημαντικής 
μεταβολής της τιμής ενός 
χρηματοπιστωτικού προϊόντος στην αγορά 
αυτή ή σε συναφή αγορά σε σύντομο 
χρονικό διάστημα και, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, να είναι σε θέση να προβεί σε 
ακύρωση, διαφοροποίηση ή διόρθωση 

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις για την απόρριψη 
εντολών που υπερβαίνουν τα 
προκαθορισμένα όρια όγκου και τιμών ή 
είναι σαφώς εσφαλμένες και να είναι σε 
θέση να προβεί σε προσωρινή διακοπή των 
συναλλαγών σε περίπτωση ύπαρξης ή 
πιθανότητας εκτέλεσης που προκαλεί ή 
θα προκαλούσε σημαντική μεταβολή της 
τιμής ενός χρηματοπιστωτικού προϊόντος 
στην αγορά αυτή ή σε συναφή αγορά σε 
σύντομο χρονικό διάστημα και, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, να είναι σε θέση 
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μιας συναλλαγής. να προβεί σε ακύρωση οποιασδήποτε
προκύπτουσας συναλλαγής. Τα κράτη 
μέλη απαιτούν μια ρυθμιζόμενη αγορά να 
διασφαλίζει ότι οι παράμετροι για τη 
διακοπή των συναλλαγών έχουν 
διαμορφωθεί κατά τρόπον που λαμβάνει 
υπόψη τη ρευστότητα των διάφορων 
κατηγοριών και υποκατηγοριών 
ενεργητικού, τη φύση του μοντέλου της 
αγοράς και τα είδη των χρηστών και να 
επαρκεί για την αποσόβηση σημαντικών 
διαταραχών της ευταξίας των 
συναλλαγών. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η ρυθμιζόμενη αγορά 
γνωστοποιεί τις παραμέτρους για τη 
διακοπή των συναλλαγών και οιαδήποτε 
σημαντική μεταβολή τους στην αρμόδια 
αρχή, η οποία ενημερώνει σχετικά την 
ΕΑΚΑΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι ΠΜΔ πρέπει να έχουν μόνο την εξουσία να ακυρώνουν 
συναλλαγές οι νομικές συνέπειες και οι επιπτώσεις στην αγορά από την επιδίωξη 
διαφοροποίησης ή διόρθωσης των συναλλαγών είναι περίπλοκες και ενδέχεται να επιφέρουν 
ευθύνες και ζητήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν εύκολα. Ορισμένα μέτρα διακοπής 
συναλλαγών ενεργοποιούνται πριν την εκτέλεση· αυτό πρέπει να προβλέπεται από το κείμενο 
του Επιπέδου Ι.

Τροπολογία 997
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις για την απόρριψη 
εντολών που υπερβαίνουν τα 
προκαθορισμένα όρια όγκου και τιμών ή 

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης ή ένα σύστημα 
συναλλαγών να διαθέτει αποτελεσματικά 
συστήματα, διαδικασίες και διευθετήσεις 
για την απόρριψη εντολών που 
υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα όρια 
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είναι σαφώς εσφαλμένες και να είναι σε 
θέση να προβεί σε προσωρινή διακοπή των 
συναλλαγών σε περίπτωση σημαντικής 
μεταβολής της τιμής ενός 
χρηματοπιστωτικού προϊόντος στην αγορά 
αυτή ή σε συναφή αγορά σε σύντομο 
χρονικό διάστημα και, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, να είναι σε θέση να προβεί σε 
ακύρωση, διαφοροποίηση ή διόρθωση μιας 
συναλλαγής.

όγκου και τιμών ή είναι σαφώς εσφαλμένες 
και να είναι σε θέση να προβεί σε 
προσωρινή διακοπή των συναλλαγών σε 
περίπτωση σημαντικής μεταβολής της 
τιμής ενός χρηματοπιστωτικού προϊόντος 
στην αγορά αυτή ή σε συναφή αγορά σε 
σύντομο χρονικό διάστημα συγκριτικά με 
την αξία κλεισίματος του εν λόγω 
χρηματοπιστωτικού προϊόντος στον τόπο 
με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών στο εν 
λόγω χρηματοπιστωτικό προϊόν και να 
είναι σε θέση να προβεί σε ακύρωση, 
διαφοροποίηση ή διόρθωση μιας 
συναλλαγής. Τα εν λόγω συστήματα 
οδηγούν σε ταυτόχρονη διακοπή των 
συναλλαγών σε όλους τους τόπους 
διαπραγμάτευσης που διαπραγματεύονται 
τα ίδια χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε 
περίπτωση σημαντικής μεταβολής της 
τιμής ενός χρηματοπιστωτικού προϊόντος 
στην αγορά αυτή ή σε συναφή αγορά σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. Σε 
περίπτωση σημαντικής μεταβολής της 
τιμής, όλες οι εντολές που εκτελέστηκαν 
αφού ο τόπος με τον μεγαλύτερο κύκλο 
εργασιών στο εν λόγω χρηματοπιστωτικό 
προϊόν διέκοψε τις συναλλαγές 
ακυρώνονται.
Τα κράτη μέλη απαιτούν ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης να διασφαλίζει ότι οι 
παράμετροι για τη διακοπή των 
συναλλαγών είναι σύμφωνες με τους 
όρους που αναφέρονται στο σημείο β) της 
παραγράφου 7.
Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει τις παραμέτρους 
στον ιστότοπό της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια των μέτρων διακοπής συναλλαγών είναι σημαντική. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να είναι ομοιόμορφα σε όλη την Ένωση.
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Τροπολογία 998
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις για την απόρριψη 
εντολών που υπερβαίνουν τα 
προκαθορισμένα όρια όγκου και τιμών ή 
είναι σαφώς εσφαλμένες και να είναι σε 
θέση να προβεί σε προσωρινή διακοπή των 
συναλλαγών σε περίπτωση σημαντικής 
μεταβολής της τιμής ενός 
χρηματοπιστωτικού προϊόντος στην αγορά 
αυτή ή σε συναφή αγορά σε σύντομο 
χρονικό διάστημα και, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, να είναι σε θέση να προβεί 
σε ακύρωση, διαφοροποίηση ή διόρθωση 
μιας συναλλαγής.

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις για την απόρριψη 
εντολών που υπερβαίνουν τα 
προκαθορισμένα όρια όγκου και τιμών ή 
είναι σαφώς εσφαλμένες και να είναι σε 
θέση να προβεί σε προσωρινή διακοπή των 
συναλλαγών σε περίπτωση σημαντικής 
μεταβολής της τιμής ενός 
χρηματοπιστωτικού προϊόντος στην αγορά 
αυτή ή σε συναφή αγορά εφόσον έχει 
ενημερωθεί για την εν λόγω μεταβολή 
από τον οικείο διαχειριστή της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διακοπές των συναλλαγών πρέπει να συντονίζονται σε όλους τους τόπους διαπραγμάτευσης, 
παρόλο που σε τεχνολογικό επίπεδο είναι πιο εφικτό να συντονιστούν οι εν λόγω ενέργειες παρά 
να γίνει απόπειρα αυτοματισμού τους με πλήρη εναρμόνιση. Δεδομένου ότι ορισμένες διακοπές 
ή μεταβολές τιμών περιορίζονται σε έναν μεμονωμένο τόπο διαπραγμάτευσης, η διακοπή των 
συναλλαγών σε ολόκληρη την αγορά δεν αιτιολογείται.

Τροπολογία 999
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά ή ένας ΠΜΔ να 
διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα, 
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διαδικασίες και διευθετήσεις προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι όλες οι εντολές που 
εισάγονται στο σύστημα από μέλος ή 
συμμετέχοντα ισχύουν για διάστημα 
τουλάχιστον 500 χιλιοστών του 
δευτερολέπτου κατά τη διάρκεια του 
οποίου η εντολή δεν μπορεί να ακυρωθεί 
ή να διαφοροποιηθεί.

Or. en

Τροπολογία 1000
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να είναι σε θέση να 
προβεί σε προσωρινή διακοπή των 
συναλλαγών σε περίπτωση σημαντικής 
μεταβολής της τιμής ενός 
χρηματοπιστωτικού προϊόντος στην 
αγορά αυτή ή σε συναφή αγορά σε 
σύντομο χρονικό διάστημα και, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, να είναι σε θέση 
να προβεί σε ακύρωση, διαφοροποίηση ή 
διόρθωση οιασδήποτε συναλλαγής. Τα 
κράτη μέλη απαιτούν από τη ρυθμιζόμενη 
αγορά να εξασφαλίζει ότι οι παράμετροι 
για τη διακοπή των συναλλαγών είναι 
διακριβωμένες κατά τρόπο που λαμβάνει 
υπόψη τη ρευστότητα των διάφορων 
κατηγοριών και υποκατηγοριών 
περιουσιακών στοιχείων και επαρκεί για 
την αποσόβηση σημαντικών διαταραχών 
της ευταξίας των συναλλαγών. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι η ρυθμιζόμενη 
αγορά γνωστοποιεί τις παραμέτρους για 
τη διακοπή των συναλλαγών και 
οιαδήποτε σημαντική μεταβολή τους 
στην αρμόδια αρχή, η οποία ενημερώνει 
σχετικά την ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ 
δημοσιεύει τις παραμέτρους στον 
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ιστότοπό της. Τα κράτη μέλη απαιτούν 
όταν μια ρυθμιζόμενη αγορά, η οποία 
είναι ουσιώδης από πλευράς ρευστότητας 
[στο εν λόγω προϊόν], διακόπτει τις 
συναλλαγές, σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος, οι λοιποί τόποι που 
διαπραγματεύονται το προϊόν να είναι 
επίσης υποχρεωμένοι να διακόπτουν τις 
συναλλαγές μέχρι να ξαναρχίσουν οι 
συναλλαγές στην αρχική αγορά.

Or. en

Τροπολογία 1001
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να επικοινωνεί με 
όλους τους λοιπούς συναφείς τόπους σε 
περίπτωση που έχει επέλθει οποιαδήποτε 
εκ των περιστάσεων βάσει της 
παραγράφου 2 προκειμένου να 
συντονιστεί η αντιμετώπιση σε όλο το 
εύρος της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μπορεί ακόμα να μην είναι δυνατό να συντονιστούν τα μέτρα διακοπής συναλλαγών σε όλο το 
εύρος της ΕΕ, ωστόσο οι τόποι διαπραγμάτευσης πρέπει να συντονίζουν τις ενέργειες 
αντιμετώπισής τους σε εξαιρετικές συνθήκες της αγοράς προκειμένου να ακολουθούν ενιαία 
προσέγγιση, όπου κρίνεται σκόπιμο.

Τροπολογία 1002
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα αλγοριθμικά 
συστήματα συναλλαγών δεν μπορούν να 
δημιουργήσουν ή να συμβάλουν σε μη 
εύρυθμες συνθήκες συναλλαγών στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων για τον περιορισμό της 
αναλογίας ανεκτέλεστων εντολών σε 
σχέση με τις συναλλαγές που μπορούν να 
εισαχθούν στο σύστημα από μέλος ή 
συμμετέχοντα, για την επιβράδυνση της 
ροής των εντολών αν υπάρχει κίνδυνος για 
εξάντληση της χωρητικότητας του 
συστήματος και για τον περιορισμό της 
ελάχιστης μεταβολής τιμών που μπορεί να 
εκτελεστεί στην αγορά.

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
χειρίζεται μη εύρυθμες συνθήκες 
συναλλαγών στην αγορά. Η ΕΑΚΑΑ 
καταρτίζει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
όπου καθορίζει τα κριτήρια που 
λαμβάνουν υπόψη τα σχετικά συστήματα, 
διαδικασίες και διευθετήσεις, τα οποία 
δύνανται να περιλαμβάνουν συστήματα 
για τον περιορισμό της αναλογίας 
ανεκτέλεστων εντολών σε σχέση με τις 
συναλλαγές που μπορούν να εισαχθούν 
στο σύστημα από μέλος ή συμμετέχοντα, 
για την επιβράδυνση της ροής των εντολών 
αν υπάρχει κίνδυνος για εξάντληση της 
χωρητικότητας του συστήματος και για τον 
περιορισμό της ελάχιστης μεταβολής τιμών 
που μπορεί να εκτελεστεί στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόλο που οι τόποι διαπραγμάτευσης μπορούν να διαχειρίζονται πιθανές διαταραχές των 
συναλλαγών, δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι τα αλγοριθμικά συστήματα δεν δημιουργούν
διαταραχές. Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να επιφορτίζεται με τον περαιτέρω καθορισμό του περιεχομένου 
των εν λόγω συστημάτων και διαδικασιών.

Τροπολογία 1003
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
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και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα αλγοριθμικά 
συστήματα συναλλαγών δεν μπορούν να 
δημιουργήσουν ή να συμβάλουν σε μη 
εύρυθμες συνθήκες συναλλαγών στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων για τον περιορισμό της 
αναλογίας ανεκτέλεστων εντολών σε 
σχέση με τις συναλλαγές που μπορούν να 
εισαχθούν στο σύστημα από μέλος ή 
συμμετέχοντα, για την επιβράδυνση της 
ροής των εντολών αν υπάρχει κίνδυνος για 
εξάντληση της χωρητικότητας του 
συστήματος και για τον περιορισμό της 
ελάχιστης μεταβολής τιμών που μπορεί να 
εκτελεστεί στην αγορά.

και διευθετήσεις προκειμένου να 
προβλέπεται ο προσδιορισμός εντολών 
που εφαρμόζουν είτε στρατηγική 
αλγοριθμικών συναλλαγών είτε 
στρατηγική συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας και να διασφαλίζεται 
περαιτέρω ότι τα αλγοριθμικά συστήματα 
συναλλαγών ή τα συστήματα συναλλαγών 
υψηλής συχνότητας δεν μπορούν να 
δημιουργήσουν ή να συμβάλουν σε μη 
εύρυθμες συνθήκες συναλλαγών στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων για τον περιορισμό της 
αναλογίας ανεκτέλεστων εντολών σε 
σχέση με τις συναλλαγές που μπορούν να 
εισαχθούν στο σύστημα από μέλος ή 
συμμετέχοντα, για την επιβράδυνση της 
ροής των εντολών αν υπάρχει κίνδυνος για 
εξάντληση της χωρητικότητας του 
συστήματος και για τον περιορισμό της 
ελάχιστης μεταβολής τιμών που μπορεί να 
εκτελεστεί στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 1004
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα αλγοριθμικά 
συστήματα συναλλαγών δεν μπορούν να 
δημιουργήσουν ή να συμβάλουν σε μη 
εύρυθμες συνθήκες συναλλαγών στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων για τον περιορισμό της 
αναλογίας ανεκτέλεστων εντολών σε 
σχέση με τις συναλλαγές που μπορούν να 

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα αλγοριθμικά 
συστήματα συναλλαγών δεν μπορούν να 
δημιουργήσουν ή να συμβάλουν σε μη 
εύρυθμες συνθήκες συναλλαγών στην 
αγορά. Τα κράτη μέλη απαιτούν ένας 
τόπος διαπραγμάτευσης να διαθέτει 
συστήματα
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εισαχθούν στο σύστημα από μέλος ή 
συμμετέχοντα, για την επιβράδυνση της 
ροής των εντολών αν υπάρχει κίνδυνος για 
εξάντληση της χωρητικότητας του 
συστήματος και για τον περιορισμό της 
ελάχιστης μεταβολής τιμών που μπορεί να 
εκτελεστεί στην αγορά.

α) για τον περιορισμό σε 50 προς 1 της 
αναλογίας ανεκτέλεστων εντολών σε 
σχέση με τις συναλλαγές που μπορούν να 
εισαχθούν στο σύστημα από μέλος ή 
συμμετέχοντα,

β) για την επιβράδυνση της ροής των 
εντολών αν υπάρχει κίνδυνος για 
εξάντληση της χωρητικότητας του 
συστήματος και

γ) για τον περιορισμό της ελάχιστης 
μεταβολής τιμών που μπορεί να εκτελεστεί 
στην αγορά σε τέτοιο βαθμό που μία 
μεταβολή να πλησιάζει το μέσο άνοιγμα 
τιμής του εν λόγω χρηματοπιστωτικού 
μέσου.

Or. en

Τροπολογία 1005
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα αλγοριθμικά 
συστήματα συναλλαγών δεν μπορούν να 
δημιουργήσουν ή να συμβάλουν σε μη 
εύρυθμες συνθήκες συναλλαγών στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων για τον περιορισμό της 
αναλογίας ανεκτέλεστων εντολών σε 
σχέση με τις συναλλαγές που μπορούν να 

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά ή ένας ΠΜΔ να 
διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα, 
διαδικασίες και διευθετήσεις προκειμένου 
να επιτρέπεται ο προσδιορισμός εντολών 
που ακολουθούν στρατηγική 
αλγοριθμικών συναλλαγών και εντολών 
που ακολουθούν στρατηγική συναλλαγών 
υψηλής συχνότητας όταν εισάγεται τέτοια 
εντολή και να διασφαλίζεται ότι τα 
αλγοριθμικά συστήματα συναλλαγών ή τα 
συστήματα συναλλαγών υψηλής 
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εισαχθούν στο σύστημα από μέλος ή 
συμμετέχοντα, για την επιβράδυνση της 
ροής των εντολών αν υπάρχει κίνδυνος για 
εξάντληση της χωρητικότητας του 
συστήματος και για τον περιορισμό της 
ελάχιστης μεταβολής τιμών που μπορεί να 
εκτελεστεί στην αγορά.

συχνότητας δεν μπορούν να 
δημιουργήσουν ή να συμβάλουν σε μη 
εύρυθμες συνθήκες συναλλαγών στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων για τον περιορισμό της 
αναλογίας ανεκτέλεστων εντολών σε 
σχέση με τις συναλλαγές που μπορούν να 
εισαχθούν στο σύστημα από μέλος ή 
συμμετέχοντα, για την επιβράδυνση της 
ροής των εντολών αν υπάρχει κίνδυνος για 
εξάντληση της χωρητικότητας του 
συστήματος και για τον περιορισμό της 
ελάχιστης μεταβολής τιμών που μπορεί να 
εκτελεστεί στην αγορά. Ειδικότερα, τα 
κράτη μέλη απαγορεύουν σε μια 
ρυθμιζόμενη αγορά ή έναν ΠΜΔ να 
δίδουν στα μέλη τους τη δυνατότητα 
παροχής άμεσης ηλεκτρονικής 
πρόσβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

There is currently a lack of official, centralised evidence on HFT. It is vital for regulators to 
be able to identify orders placed by HFT to build an improved understanding of their trading 
patterns and impact on markets. Algorithmic trading should be identified separately, to avoid 
confusion between the two.The practice of Direct Electronic Access (DEA) poses a number of 
problems related to proper control and risk management, as identified by IOSCO in their 
report of October 2011. Additionally, it contributes to damaging the regulatory transparency 
of trading activity, as the firm paying the trading venue member to obtain DEA will trade 
using the venue member’s ID. Any market participant granted direct access to a trading 
venue should become a member of such trading venue, complying with all the relevant rules.

Τροπολογία 1006
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
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διασφαλίζεται ότι τα αλγοριθμικά 
συστήματα συναλλαγών δεν μπορούν να 
δημιουργήσουν ή να συμβάλουν σε μη 
εύρυθμες συνθήκες συναλλαγών στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων για τον περιορισμό της 
αναλογίας ανεκτέλεστων εντολών σε 
σχέση με τις συναλλαγές που μπορούν να 
εισαχθούν στο σύστημα από μέλος ή 
συμμετέχοντα, για την επιβράδυνση της 
ροής των εντολών αν υπάρχει κίνδυνος για 
εξάντληση της χωρητικότητας του 
συστήματος και για τον περιορισμό της 
ελάχιστης μεταβολής τιμών που μπορεί να 
εκτελεστεί στην αγορά.

διασφαλίζεται ότι τα αλγοριθμικά 
συστήματα συναλλαγών δεν μπορούν να 
δημιουργήσουν ή να συμβάλουν σε μη 
εύρυθμες συνθήκες συναλλαγών στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων για τον περιορισμό της 
αναλογίας ανεκτέλεστων εντολών σε 
σχέση με τις συναλλαγές που μπορούν να 
εισαχθούν στο σύστημα από μέλος ή 
συμμετέχοντα, για την επιβράδυνση της 
ροής των εντολών αν υπάρχει κίνδυνος για 
εξάντληση της χωρητικότητας του 
συστήματος και για την επιβολή της 
ελάχιστης μεταβολής τιμών που μπορεί να 
εκτελεστεί στην αγορά όπως διατίθεται 
στον τόπο εισαγωγής του εν λόγω 
χρηματοπιστωτικού μέσου. Ειδικότερα, 
τα κράτη μέλη απαγορεύουν σε μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να παρέχει στα μέλη 
της πρόσβαση χωρίς έλεγχο ή χωρίς 
περιορισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε επιχείρηση επενδύσεων που προσφέρει πρόσβαση, είτε πρόκειται για άμεση ηλεκτρονική 
πρόσβαση είτε για απευθείας πρόσβαση, πρέπει να διαθέτει ενδεδειγμένους προσυναλλακτικούς 
ελέγχους και οργανωτικές απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της αγοράς 
και η αποτελεσματική λειτουργία των αγορών.

Τροπολογία 1007
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα αλγοριθμικά 
συστήματα συναλλαγών δεν μπορούν να 
δημιουργήσουν ή να συμβάλουν σε μη 

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα αλγοριθμικά 
συστήματα συναλλαγών ή τα συστήματα 
συναλλαγών υψηλής συχνότητας δεν 
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εύρυθμες συνθήκες συναλλαγών στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων για τον περιορισμό της 
αναλογίας ανεκτέλεστων εντολών σε 
σχέση με τις συναλλαγές που μπορούν να 
εισαχθούν στο σύστημα από μέλος ή 
συμμετέχοντα, για την επιβράδυνση της 
ροής των εντολών αν υπάρχει κίνδυνος για 
εξάντληση της χωρητικότητας του 
συστήματος και για τον περιορισμό της 
ελάχιστης μεταβολής τιμών που μπορεί να 
εκτελεστεί στην αγορά.

μπορούν να δημιουργήσουν ή να 
συμβάλουν σε μη εύρυθμες συνθήκες 
συναλλαγών στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων διευθετήσεων υπό 
τη μορφή εξόδων διαπραγμάτευσης για 
να παρέχονται κίνητρα για μικρότερη 
αναλογία μηνυμάτων του συστήματος σε 
σχέση με τις εκτελεσμένες συναλλαγές που 
μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα από 
μέλος ή συμμετέχοντα, για την 
επιβράδυνση της ροής των εντολών αν 
υπάρχει κίνδυνος για εξάντληση της 
χωρητικότητας του συστήματος και για τον 
περιορισμό της ελάχιστης μεταβολής τιμών 
που μπορεί να εκτελεστεί στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι διαρθρώσεις χρεώσεων μπορούν να καταργήσουν 
τα κίνητρα για τις υπερβολικές ακυρώσεις, π.χ. πρόσθετες χρεώσεις που υπερβαίνουν ένα 
ελάχιστο όριο ή αναλογία, ή ανά μήνυμα, προκειμένου οι εντολές και οι ακυρώσεις να 
χρεώνονται όπως και οι συναλλαγές. Με δεδομένες τις διάφορες δοκιμές που διατίθενται, είναι 
προτιμότερο να μην παρέχεται υπερβολική καθοδήγηση σχετικά με τη διάρθρωση.

Τροπολογία 1008
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα αλγοριθμικά 
συστήματα συναλλαγών δεν μπορούν να 
δημιουργήσουν ή να συμβάλουν σε μη 
εύρυθμες συνθήκες συναλλαγών στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων για τον περιορισμό της 
αναλογίας ανεκτέλεστων εντολών σε 
σχέση με τις συναλλαγές που μπορούν να 

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
επιτρέπεται ο προσδιορισμός εντολών 
που εφαρμόζουν στρατηγική 
αλγοριθμικών συναλλαγών ή εντολών που 
εφαρμόζουν στρατηγική συναλλαγών 
υψηλής συχνότητας όταν υποβάλλεται η 
εν λόγω εντολή και να διασφαλίζεται ότι 
τα αλγοριθμικά συστήματα συναλλαγών ή 
τα συστήματα συναλλαγών υψηλής 



AM\901766EL.doc 45/173 PE489.466v01-00

EL

εισαχθούν στο σύστημα από μέλος ή 
συμμετέχοντα, για την επιβράδυνση της 
ροής των εντολών αν υπάρχει κίνδυνος για 
εξάντληση της χωρητικότητας του 
συστήματος και για τον περιορισμό της 
ελάχιστης μεταβολής τιμών που μπορεί να 
εκτελεστεί στην αγορά.

συχνότητας δεν μπορούν να 
δημιουργήσουν ή να συμβάλουν σε μη 
εύρυθμες συνθήκες συναλλαγών στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων για τον περιορισμό της 
αναλογίας ανεκτέλεστων εντολών σε 
σχέση με τις συναλλαγές που μπορούν να 
εισαχθούν στο σύστημα από μέλος ή 
συμμετέχοντα, για την επιβράδυνση της 
ροής των εντολών αν υπάρχει κίνδυνος για 
εξάντληση της χωρητικότητας του 
συστήματος και για τον περιορισμό της 
ελάχιστης μεταβολής τιμών που μπορεί να 
εκτελεστεί στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 1009
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – εδάφια 1 α, 1 β και 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ σχεδιάζει ρυθμιστικά τεχνικά 
πρότυπα για τον καθορισμό του τύπου 
προσδιορισμού που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, προκειμένου να επιτευχθεί 
ομοιομορφία σε όλο το εύρος των 
ρυθμιζόμενων αγορών και των ΠΜΔ και 
των κρατών μελών και μια εύλογη 
ενοποίηση των δεδομένων σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 
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 δεύτερο εδάφιο 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
______________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: 12 μήνες 
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από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 1010
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας 
τόπος διαπραγμάτευσης καθιερώνει 
διαδικασίες έγκρισης για την επεξεργασία 
αιτημάτων για σύνδεση νέων ή 
διαφοροποιημένων αυτοματοποιημένων 
συστημάτων συναλλαγών στα συστήματα 
της αγοράς.
Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν τον 
έλεγχο που αναφέρεται στην παράγραφο 
3β.
Οι διαδικασίες αυτές έχουν ως 
αποτέλεσμα ο τόπος διαπραγμάτευσης να 
παρέχει γραπτή έγκριση ή απόρριψη μιας 
αίτησης με δέουσα αιτιολόγηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει επίσημη διαδικασία αποδοχής/απόρριψης μιας αίτησης σύνδεσης ενός 
αυτοματοποιημένου συστήματος συναλλαγών σε συστήματα μιας ρυθμιζόμενης αγοράς στο 
πλαίσιο της οποίας ο διαχειριστής της αγοράς αναλαμβάνει την ευθύνη της εκτέλεσης. 

Τροπολογία 1011
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει δεσμευτικά 
τεχνικά πρότυπα για να καθορίσει τον 
τύπο προσδιορισμού, προκειμένου να 
επιτευχθεί ομοιομορφία σε όλο το εύρος 
των τόπων διαπραγμάτευσης και των 
κρατών μελών και μια εύλογη ενοποίηση 
των δεδομένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 1012
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη απαιτούν ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης να καθιερώνει 
αυστηρές και υποχρεωτικές διαδικασίες 
ελέγχου αποδοχής και περιβάλλοντα 
ελέγχου στα οποία θα αξιολογούνται οι 
αλγόριθμοι αυτοματοποιημένων 
συναλλαγών. Τα στοιχεία των 
διαδικασιών ελέγχου θα διατίθενται σε 
επιχειρήσεις επενδύσεων που προτίθενται 
να χρησιμοποιήσουν τέτοιους 
αλγορίθμους ή σε άλλους φορείς που 
σκοπεύουν να τους αναπτύσσουν. Οι 
διαδικασίες ελέγχου περιλαμβάνουν την 
εξέταση του κωδικού πηγής και 
λεπτομερείς περιγραφές του σχεδίου ενός 
αλγόριθμου. Τα περιβάλλοντα ελέγχου 
περιλαμβάνουν ρεαλιστικές ροές εντολών 
βάσει ιστορικών στοιχείων για εύρυθμες 
και μη εύρυθμες αγορές καθώς και 
προσομοιώσεις που έχουν διαμορφωθεί 
βάσει αντιπροσωπευτικών ιστορικών 
στοιχείων και σεναρίων ακραίων 
καταστάσεων που έχουν σχεδιαστεί από 
ειδικούς.
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Οι διαδικασίες και τα περιβάλλοντα 
ελέγχου επικαιροποιούνται τακτικά 
προκειμένου να ανταποκρίνονται στις 
μεταβαλλόμενες πρακτικές της αγοράς 
και στις εξελίξεις στον τομέα της 
τεχνολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το δυσλειτουργικό λογισμικό θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημιά στη 
ζωτικής σημασίας υποδομή της αγοράς, πρέπει να υποβάλλεται σε συστηματικούς και 
αυστηρούς ελέγχους υπό το πρίσμα «εύρυθμων»/ακραίων συνθηκών και 
ιστορικών/μελλοντικών σεναρίων για τη ροή εντολών. Κρίνεται σκόπιμο η ευθύνη για τους εν 
λόγω ελέγχους να ανατεθεί στους ίδιους τους τόπους διαπραγμάτευσης, καθώς διαθέτουν τα 
δεδομένα και τη γνώση για το σύστημα συναλλαγών.

Τροπολογία 1013
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
ρυθμιζόμενη αγορά που επιτρέπει την 
άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα μέλη ή οι 
συμμετέχοντες επιτρέπεται να παρέχουν 
τέτοιου είδους υπηρεσίες μόνο αν ανήκουν 
σε επιχείρηση επενδύσεων με άδεια 
λειτουργίας βάσει της παρούσας οδηγίας, 
ότι ορίζονται και εφαρμόζονται κατάλληλα 
κριτήρια ως προς την καταλληλότητα των 
προσώπων στα οποία μπορεί να δοθεί 
πρόσβαση και ότι το μέλος ή ο 
συμμετέχων φέρουν την ευθύνη των 
εντολών και των συναλλαγών που 
εκτελούνται με την υπηρεσία αυτή.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
ρυθμιζόμενη αγορά που επιτρέπει την 
άμεση πρόσβαση στην αγορά διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα μέλη ή οι 
συμμετέχοντες επιτρέπεται να παρέχουν 
τέτοιου είδους υπηρεσίες μόνο αν ανήκουν 
σε επιχείρηση επενδύσεων με άδεια 
λειτουργίας βάσει της παρούσας οδηγίας, 
ότι ορίζονται και εφαρμόζονται κατάλληλα 
κριτήρια ως προς την καταλληλότητα των 
προσώπων στα οποία μπορεί να δοθεί 
πρόσβαση και ότι το μέλος ή ο 
συμμετέχων φέρουν την ευθύνη των 
εντολών και των συναλλαγών που 
εκτελούνται με την υπηρεσία αυτή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι αναφορές στην άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση πρέπει να μετατραπούν σε «άμεση πρόσβαση 
στην αγορά» προκειμένου να ευθυγραμμίζονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές που 
εξέδωσε η ΕΑΚΑΑ τον Φεβρουάριο 2012 «Systems and controls in an automated trading 
environment for trading platforms, investment firms and competent authorities» (Συστήματα 
και μηχανισμοί ελέγχου σε περιβάλλον αυτοματοποιημένων συναλλαγών για χώρους 
διαπραγμάτευσης, επιχειρήσεις επενδύσεων και αρμόδιες αρχές) ESMA/2012/122 (ΕΝ). 

Τροπολογία 1014
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
ρυθμιζόμενη αγορά που επιτρέπει την 
άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα μέλη ή οι 
συμμετέχοντες επιτρέπεται να παρέχουν 
τέτοιου είδους υπηρεσίες μόνο αν ανήκουν 
σε επιχείρηση επενδύσεων με άδεια 
λειτουργίας βάσει της παρούσας οδηγίας, 
ότι ορίζονται και εφαρμόζονται κατάλληλα 
κριτήρια ως προς την καταλληλότητα των 
προσώπων στα οποία μπορεί να δοθεί 
πρόσβαση και ότι το μέλος ή ο 
συμμετέχων φέρουν την ευθύνη των 
εντολών και των συναλλαγών που 
εκτελούνται με την υπηρεσία αυτή.

Με σκοπό τη δέουσα καθιέρωση του 
κανονιστικού καθεστώτος για άμεση 
ηλεκτρονική πρόσβαση και την εξέλιξη 
των υφιστάμενων κατευθυντήριων 
γραμμών που εξέδωσε η ΕΑΚΑΑ, τα 
κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
ρυθμιζόμενη αγορά που επιτρέπει την 
άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα μέλη ή οι 
συμμετέχοντες επιτρέπεται να παρέχουν 
τέτοιου είδους υπηρεσίες μόνο αν ανήκουν 
σε επιχείρηση επενδύσεων με άδεια 
λειτουργίας βάσει της παρούσας οδηγίας, 
ότι ορίζονται και εφαρμόζονται κατάλληλα 
κριτήρια ως προς την καταλληλότητα των 
προσώπων στα οποία μπορεί να δοθεί 
πρόσβαση, ότι το μέλος ή ο συμμετέχων 
φέρουν την ευθύνη των εντολών και των 
συναλλαγών που εκτελούνται με την 
υπηρεσία αυτή και ότι δεν προβλέπεται 
πρόσβαση χωρίς έλεγχο ή χωρίς 
περιορισμούς, χωρίς προσυναλλακτικούς 
ελέγχους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση που παρέχεται σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης πρέπει να παρέχεται ενώ 
διασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο αποδοτικότητας και ακεραιότητας της αγοράς. Ως εκ 
τούτου, είναι απαραίτητο να καταργηθεί κάθε μορφή ηλεκτρονικής πρόσβασης σε ένα σύστημα 
συναλλαγών που προσφέρεται από μία επιχείρηση επενδύσεων η οποία δεν διασφαλίζει το 
κατάλληλο επίπεδο ευθύνης για όσους έχουν πρόσβαση στο σύστημα, ήτοι η πρόσβαση χωρίς 
έλεγχο ή χωρίς περιορισμούς.

Τροπολογία 1015
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
ρυθμιζόμενη αγορά που επιτρέπει την 
άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα μέλη ή οι 
συμμετέχοντες επιτρέπεται να παρέχουν 
τέτοιου είδους υπηρεσίες μόνο αν ανήκουν 
σε επιχείρηση επενδύσεων με άδεια 
λειτουργίας βάσει της παρούσας οδηγίας, 
ότι ορίζονται και εφαρμόζονται κατάλληλα 
κριτήρια ως προς την καταλληλότητα των 
προσώπων στα οποία μπορεί να δοθεί 
πρόσβαση και ότι το μέλος ή ο 
συμμετέχων φέρουν την ευθύνη των 
εντολών και των συναλλαγών που 
εκτελούνται με την υπηρεσία αυτή.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές απαγορεύουν σε 
μέλη ή συμμετέχοντες να παρέχουν 
απευθείας πρόσβαση. Τα κράτη μέλη 
προβλέπουν ότι μια ρυθμιζόμενη αγορά 
που επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στην 
αγορά διαθέτει αποτελεσματικά 
συστήματα, διαδικασίες και διευθετήσεις 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα μέλη 
ή οι συμμετέχοντες επιτρέπεται να 
παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες μόνο 
αν ανήκουν σε επιχείρηση επενδύσεων με 
άδεια λειτουργίας βάσει της παρούσας 
οδηγίας, ότι ορίζονται και εφαρμόζονται 
κατάλληλα κριτήρια ως προς την 
καταλληλότητα των προσώπων στα οποία 
μπορεί να δοθεί πρόσβαση και ότι το μέλος 
ή ο συμμετέχων φέρουν την ευθύνη των 
εντολών και των συναλλαγών που 
εκτελούνται με την υπηρεσία αυτή.

Or. en

Τροπολογία 1016
Sirpa Pietikäinen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
ρυθμιζόμενη αγορά που επιτρέπει την 
άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα μέλη ή οι 
συμμετέχοντες επιτρέπεται να παρέχουν 
τέτοιου είδους υπηρεσίες μόνο αν ανήκουν 
σε επιχείρηση επενδύσεων με άδεια 
λειτουργίας βάσει της παρούσας οδηγίας, 
ότι ορίζονται και εφαρμόζονται κατάλληλα 
κριτήρια ως προς την καταλληλότητα των 
προσώπων στα οποία μπορεί να δοθεί 
πρόσβαση και ότι το μέλος ή ο 
συμμετέχων φέρουν την ευθύνη των 
εντολών και των συναλλαγών που 
εκτελούνται με την υπηρεσία αυτή.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
ρυθμιζόμενη αγορά που επιτρέπει την 
πρόσβαση διαθέτει αποτελεσματικά 
συστήματα, διαδικασίες και διευθετήσεις 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα μέλη 
ή οι συμμετέχοντες επιτρέπεται να 
παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες μόνο 
αν ανήκουν σε επιχείρηση επενδύσεων με 
άδεια λειτουργίας βάσει της παρούσας 
οδηγίας, ότι ορίζονται και εφαρμόζονται 
κατάλληλα κριτήρια ως προς την 
καταλληλότητα των προσώπων στα οποία 
μπορεί να δοθεί πρόσβαση, ότι το μέλος ή 
ο συμμετέχων φέρουν την ευθύνη των 
εντολών και των συναλλαγών που 
εκτελούνται με την υπηρεσία αυτή και ότι 
τίθεται τέλος στην πρακτική των 
επιχειρήσεων επενδύσεων να προσφέρουν 
πρόσβαση χωρίς έλεγχο ή χωρίς 
περιορισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε επιχείρηση επενδύσεων που προσφέρει πρόσβαση, είτε πρόκειται για άμεση ηλεκτρονική 
πρόσβαση είτε για απευθείας πρόσβαση, πρέπει να διαθέτει ενδεδειγμένους προσυναλλακτικούς 
ελέγχους και οργανωτικές απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της αγοράς 
και η αποτελεσματική λειτουργία των αγορών.

Τροπολογία 1017
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
ρυθμιζόμενη αγορά που επιτρέπει την 
άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση διαθέτει 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
ρυθμιζόμενη αγορά που επιτρέπει την 
άμεση πρόσβαση στην αγορά διαθέτει 
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αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα μέλη ή οι 
συμμετέχοντες επιτρέπεται να παρέχουν 
τέτοιου είδους υπηρεσίες μόνο αν ανήκουν 
σε επιχείρηση επενδύσεων με άδεια 
λειτουργίας βάσει της παρούσας οδηγίας, 
ότι ορίζονται και εφαρμόζονται κατάλληλα 
κριτήρια ως προς την καταλληλότητα των 
προσώπων στα οποία μπορεί να δοθεί 
πρόσβαση και ότι το μέλος ή ο 
συμμετέχων φέρουν την ευθύνη των 
εντολών και των συναλλαγών που 
εκτελούνται με την υπηρεσία αυτή.

αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα μέλη ή οι 
συμμετέχοντες επιτρέπεται να παρέχουν 
τέτοιου είδους υπηρεσίες μόνο αν ανήκουν 
σε επιχείρηση επενδύσεων με άδεια 
λειτουργίας βάσει της παρούσας οδηγίας, 
ότι ορίζονται και εφαρμόζονται κατάλληλα 
κριτήρια ως προς την καταλληλότητα των 
προσώπων στα οποία μπορεί να δοθεί 
πρόσβαση και ότι το μέλος ή ο 
συμμετέχων φέρουν την ευθύνη των 
εντολών και των συναλλαγών που 
εκτελούνται με την υπηρεσία αυτή.

Or. en

Τροπολογία 1018
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
ρυθμιζόμενη αγορά που επιτρέπει την
άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα μέλη ή οι 
συμμετέχοντες επιτρέπεται να παρέχουν 
τέτοιου είδους υπηρεσίες μόνο αν 
ανήκουν σε επιχείρηση επενδύσεων με 
άδεια λειτουργίας βάσει της παρούσας 
οδηγίας, ότι ορίζονται και εφαρμόζονται 
κατάλληλα κριτήρια ως προς την 
καταλληλότητα των προσώπων στα 
οποία μπορεί να δοθεί πρόσβαση και ότι 
το μέλος ή ο συμμετέχων φέρουν την 
ευθύνη των εντολών και των συναλλαγών 
που εκτελούνται με την υπηρεσία αυτή.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι τόποι 
διαπραγμάτευσης δεν επιτρέπουν άμεση 
ηλεκτρονική πρόσβαση σε κανένα 
πρόσωπο.

Or. en
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Τροπολογία 1019
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης ότι η 
ρυθμιζόμενη αγορά ορίζει κατάλληλα 
πρότυπα σχετικά με τους ελέγχους και τα 
όρια για τους κινδύνους κατά τις 
συναλλαγές μέσω της πρόσβασης αυτής 
και δύναται να διακρίνει και, εφόσον είναι 
αναγκαίο, να διακόψει τις εντολές ή τις 
συναλλαγές από πρόσωπο που 
χρησιμοποιεί άμεση ηλεκτρονική
πρόσβαση ξεχωριστά από τις εντολές ή τις 
συναλλαγές από το μέλος ή τον 
συμμετέχοντα.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης ότι η 
ρυθμιζόμενη αγορά ορίζει κατάλληλα 
πρότυπα σχετικά με τους ελέγχους και τα 
όρια για τους κινδύνους κατά τις 
συναλλαγές μέσω της πρόσβασης αυτής 
και δύναται να διακρίνει και, εφόσον είναι 
αναγκαίο, να διακόψει τις εντολές ή τις 
συναλλαγές από πρόσωπο που 
χρησιμοποιεί άμεση πρόσβαση στην αγορά
ξεχωριστά από τις εντολές ή τις 
συναλλαγές από το μέλος ή τον 
συμμετέχοντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές στην άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση πρέπει να μετατραπούν σε «άμεση πρόσβαση 
στην αγορά» προκειμένου να ευθυγραμμίζονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές που 
εξέδωσε η ΕΑΚΑΑ τον Φεβρουάριο 2012 «Systems and controls in an automated trading 
environment for trading platforms, investment firms and competent authorities» (Συστήματα 
και μηχανισμοί ελέγχου σε περιβάλλον αυτοματοποιημένων συναλλαγών για χώρους 
διαπραγμάτευσης, επιχειρήσεις επενδύσεων και αρμόδιες αρχές) ESMA/2012/122 (ΕΝ). 

Τροπολογία 1020
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης ότι η 
ρυθμιζόμενη αγορά ορίζει κατάλληλα 
πρότυπα σχετικά με τους ελέγχους και τα 
όρια για τους κινδύνους κατά τις 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης ότι η 
ρυθμιζόμενη αγορά ορίζει κατάλληλα 
πρότυπα σχετικά με τους ελέγχους και τα 
όρια για τους κινδύνους κατά τις 
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συναλλαγές μέσω της πρόσβασης αυτής 
και δύναται να διακρίνει και, εφόσον είναι 
αναγκαίο, να διακόψει τις εντολές ή τις 
συναλλαγές από πρόσωπο που 
χρησιμοποιεί άμεση ηλεκτρονική
πρόσβαση ξεχωριστά από τις εντολές ή τις 
συναλλαγές από το μέλος ή τον 
συμμετέχοντα.

συναλλαγές μέσω της πρόσβασης αυτής 
και δύναται να διακρίνει και, εφόσον είναι 
αναγκαίο, να διακόψει τις εντολές ή τις 
συναλλαγές από πρόσωπο που 
χρησιμοποιεί άμεση πρόσβαση στην αγορά
ξεχωριστά από τις εντολές ή τις 
συναλλαγές από το μέλος ή τον 
συμμετέχοντα.

Or. en

Τροπολογία 1021
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης ότι η 
ρυθμιζόμενη αγορά ορίζει κατάλληλα 
πρότυπα σχετικά με τους ελέγχους και τα 
όρια για τους κινδύνους κατά τις 
συναλλαγές μέσω της πρόσβασης αυτής 
και δύναται να διακρίνει και, εφόσον είναι 
αναγκαίο, να διακόψει τις εντολές ή τις 
συναλλαγές από πρόσωπο που 
χρησιμοποιεί άμεση ηλεκτρονική 
πρόσβαση ξεχωριστά από τις εντολές ή 
τις συναλλαγές από το μέλος ή τον 
συμμετέχοντα.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης ότι η 
ρυθμιζόμενη αγορά ορίζει κατάλληλα 
πρότυπα σχετικά με τους ελέγχους και τα 
όρια για τους κινδύνους κατά τις 
συναλλαγές μέσω της πρόσβασης αυτής.

Or. en

Τροπολογία 1022
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη απαιτούν οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι ΠΜΔ να 
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διαθέτουν ένα όριο που να περιορίζει το 
μερίδιο εντολών που εισάγονται από ένα 
μέλος της αγοράς σε σχέση με το 
συνολικό βιβλίο εντολών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διάταξη αποσκοπεί στην αποφυγή καταστάσεων στις οποίες ένας συμμετέχων της 
ενιαίας αγοράς εισάγει υπερβολικά υψηλό αριθμό εντολών στο βιβλίο εντολών οι οποίες θα 
μπορούσαν να διαταράξουν τη δίκαιη και αποδοτική διαμόρφωση των τιμών.

Τροπολογία 1023
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη απαιτούν κάθε τόπος 
διαπραγμάτευσης να διατηρεί εντολές στο 
βιβλίο εντολών για τουλάχιστον 24 ώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή της επιζήμιας επιρροής των συναλλαγών υψηλής συχνότητας και τη 
διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας, κάθε εντολή πρέπει να μπορεί να αναθεωρηθεί για 
τουλάχιστον 24 ώρες.

Τροπολογία 1024
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη απαιτούν από μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διασφαλίζει ότι οι 
κανόνες της για τις υπηρεσίες συντοπισμού 

5. Τα κράτη μέλη απαιτούν από μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διασφαλίζει ότι οι 
κανόνες της για τις υπηρεσίες συντοπισμού 
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και τις διαρθρώσεις προμηθειών είναι 
διαφανείς, δίκαιες και δεν εμπεριέχουν 
διακριτική μεταχείριση.

και τις διαρθρώσεις προμηθειών είναι 
διαφανείς, δίκαιες και δεν εμπεριέχουν 
διακριτική μεταχείριση και ότι 
δημιουργούν κίνητρα για την ακύρωση 
ενός ασυνήθως υψηλού επιπέδου εντολών 
που συμβάλλει σε δυσλειτουργικές 
συνθήκες συναλλαγών ή σε κατάχρηση 
αγοράς. Ειδικότερα, μια ρυθμιζόμενη 
αγορά καθιερώνει προμήθεια σε 
συμμετέχοντες που εμφανίζουν υψηλή 
αναλογία ακυρωμένων εντολών προς 
εκτελεσμένες εντολές, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ειδικές συνθήκες της αγοράς ή 
του προϊόντος στο βαθμό που απαιτείται 
ώστε να αντανακλάται η πρόσθετη 
επιβάρυνση της χωρητικότητας του 
συστήματος. Μια ρυθμιζόμενη αγορά 
μπορεί να προσαρμόζει τις προμήθειές 
της για τις ακυρωμένες εντολές που 
υπερβαίνουν την προκαθορισμένη 
αναλογία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διατύπωση προτείνεται για να ληφθεί υπόψη η τρέχουσα κατάσταση της αγοράς 
στην οποία ένα αριθμός τόπων διαπραγμάτευσης διαθέτουν τέτοιες προμήθειες. Ενώ οι εν λόγω 
διαρθρώσεις προμηθειών μπορούν να επιβάλλονται σε τόπους διαπραγμάτευσης, είναι ζωτικής 
σημασίας οι εν λόγω τόποι να μπορούν να ορίζουν το επίπεδο της αναλογίας για κάθε μέσο 
χωριστά, η διαπραγμάτευση του οποίου γίνεται στον τόπο τους. Οι αναλογίες αυτές πρέπει να 
υπολογίζονται βάσει της ρευστότητας, των ειδικών χαρακτηριστικών της αγοράς και της φύσης 
των συμμετεχόντων στην αγορά.

Τροπολογία 1025
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Τα κράτη μέλη, υπό την καθοδήγηση 
της ΕΑΚΑΑ, απαιτούν από μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να εξασφαλίζει ότι οι 
διαρθρώσεις προμηθειών της είναι 
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διαφανείς και δίκαιες και δεν εισάγουν 
δυσμενείς διακρίσεις, και ότι δεν 
δημιουργούν κίνητρα για εισαγωγή, 
τροποποίηση ή ακύρωση εντολών ή για 
την εκτέλεση συναλλαγών με τρόπο που 
συμβάλλει σε δυσλειτουργικές συνθήκες 
συναλλαγών ή σε κατάχρηση αγοράς. 
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη, υπό την 
καθοδήγηση της ΕΑΚΑΑ, απαιτούν από 
μια ρυθμιζόμενη αγορά να χρεώνει 
υψηλότερη προμήθεια για την εισαγωγή 
εντολής που στη συνέχεια ακυρώνεται 
παρά για εντολή που εκτελείται, καθώς 
επίσης υψηλότερη προμήθεια σε 
συμμετέχοντες που εμφανίζουν υψηλή 
αναλογία ακυρωμένων εντολών προς 
εκτελεσμένες εντολές, ώστε να 
αντανακλάται η πρόσθετη επιβάρυνση 
της χωρητικότητας του συστήματος. Τα 
κράτη μέλη, υπό την καθοδήγηση της 
ΕΑΚΑΑ, επιτρέπουν στη ρυθμιζόμενη 
αγορά να προσαρμόζει τις προμήθειές της 
για ακυρωμένες εντολές ανάλογα με το 
χρονικό διάστημα διατήρησης της 
εντολής.
Η ΕΑΚΑΑ θεσπίζει δεσμευτικά τεχνικά 
πρότυπα προκειμένου να εναρμονίσει τις 
διαρθρώσεις προμηθειών στα διάφορα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 1026
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη απαιτούν από μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διασφαλίζει ότι οι 
κανόνες της για τις υπηρεσίες συντοπισμού 
και τις διαρθρώσεις προμηθειών είναι 
διαφανείς, δίκαιες και δεν εμπεριέχουν 

5. Τα κράτη μέλη απαιτούν από μια 
ρυθμιζόμενη αγορά ή έναν ΠΜΔ να 
διασφαλίζει ότι οι κανόνες της για τις 
υπηρεσίες συντοπισμού και τις 
διαρθρώσεις προμηθειών είναι διαφανείς, 
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διακριτική μεταχείριση. δίκαιες και δεν εμπεριέχουν διακριτική 
μεταχείριση. Η διάρθρωση προμηθειών 
δεν δημιουργεί κίνητρα για εισαγωγή 
εντολών ή για την εκτέλεση συναλλαγών 
με τρόπο που συμβάλλει σε 
δυσλειτουργικές συνθήκες συναλλαγών ή 
σε κατάχρηση αγοράς.
Ειδικότερα, προκειμένου να 
αντανακλάται η πρόσθετη επιβάρυνση 
της χωρητικότητας του συστήματος, τα 
κράτη μέλη απαιτούν μια ρυθμιζόμενη 
αγορά ή ένας ΠΜΔ να χρεώνει 
υψηλότερη προμήθεια σε συμμετέχοντες 
που εμφανίζουν αναλογία ακυρωμένων 
εντολών προς εκτελεσμένες εντολές άνω 
του 4 προς 1.

Or. en

Τροπολογία 1027
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη απαιτούν από μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διασφαλίζει ότι οι 
κανόνες της για τις υπηρεσίες συντοπισμού 
και τις διαρθρώσεις προμηθειών είναι 
διαφανείς, δίκαιες και δεν εμπεριέχουν 
διακριτική μεταχείριση.

5. Τα κράτη μέλη απαιτούν από μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διασφαλίζει ότι οι 
κανόνες της για τις υπηρεσίες συντοπισμού 
και τις διαρθρώσεις προμηθειών είναι 
διαφανείς, δίκαιες και δεν εμπεριέχουν 
διακριτική μεταχείριση και ότι δεν 
δημιουργούν κίνητρα για εισαγωγή, 
τροποποίηση ή ακύρωση εντολών ή για 
την εκτέλεση συναλλαγών με τρόπο που 
συμβάλλει πραγματικά ή δυνητικά σε 
δυσλειτουργικές συνθήκες συναλλαγών ή 
σε κατάχρηση αγοράς, ή είναι με άλλον 
τρόπο επιζήμιος για τα συμφέροντα της 
πλειονότητας των συμμετεχόντων στην εν 
λόγω αγορά. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη 
απαιτούν από μια ρυθμιζόμενη αγορά να 
επιβάλλει μια ελάχιστη τυποποιημένη 
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προμήθεια για όλα τα μηνύματα, η οποία 
να μετακυλύει το κόστος της υποδομής 
σε ορθή αναλογία στους πελάτες που 
χρησιμοποιούν την εν λόγω υποδομή.
Τα κράτη μέλη απαιτούν η διάρθρωση 
των προμηθειών να μην εμπεριέχει 
διακριτική μεταχείριση ανεξάρτητα από 
το εάν ο συμμετέχων από τον οποίο 
προέρχεται θεωρείται ότι προσθέτει ή 
αφαιρεί ρευστότητα από την αγορά. Τα 
κράτη μέλη απαιτούν κάθε διάρθρωση 
προμηθειών που θα ωφελούσε 
στρατηγικές υψηλής συχνότητας να 
καταργηθεί και να χρεώνεται πρόσθετη 
προμήθεια σε συμμετέχοντες που 
εισαγάγουν υψηλότερη αναλογία 
ακυρωμένων εντολών προς εκτελεσμένες 
εντολές, ώστε να αντανακλάται η 
πρόσθετη επιβάρυνση της 
χωρητικότητας του συστήματος. Η εν 
λόγω προμήθεια αυξάνεται περαιτέρω 
ώστε οι εντολές με μικρότερους χρόνους 
αναμονής να χρεώνονται περισσότερο 
από αυτές με μεγαλύτερους χρόνους 
αναμονής.

Or. en

Τροπολογία 1028
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Τα κράτη μέλη απαιτούν από μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να εξασφαλίζει ότι οι 
διαρθρώσεις προμηθειών της, 
συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών 
εκτέλεσης, παρεπόμενων προμηθειών και 
τυχόν εκπτώσεων, είναι διαφανείς και 
δίκαιες και δεν εισάγουν δυσμενείς 
διακρίσεις, και ότι δεν δημιουργούν 
κίνητρα για εισαγωγή, τροποποίηση ή 
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ακύρωση εντολών ή για την εκτέλεση 
συναλλαγών με τρόπο που συμβάλλει σε 
δυσλειτουργικές συνθήκες συναλλαγών ή 
σε κατάχρηση αγοράς. Ειδικότερα, τα 
κράτη μέλη απαιτούν μια ρυθμιζόμενη 
αγορά
(i) να επιβάλλει υποχρεώσεις ειδικής 
διαπραγμάτευσης στις μεμονωμένες 
μετοχές ή σε ανάλογο καλάθι μετοχών, σε 
αντάλλαγμα τυχόν εκπτώσεων που 
παρέχονται,
(ii) να χρεώνει υψηλότερη προμήθεια για 
την εισαγωγή εντολής που στη συνέχεια 
ακυρώνεται παρά για εντολή που 
εκτελείται, καθώς επίσης υψηλότερη 
προμήθεια σε συμμετέχοντες που 
εμφανίζουν υψηλή αναλογία ακυρωμένων 
εντολών προς εκτελεσμένες εντολές, ώστε 
να αντανακλάται η πρόσθετη επιβάρυνση 
της χωρητικότητας του συστήματος.
Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στη
ρυθμιζόμενη αγορά να προσαρμόζει τις 
προμήθειές της για ακυρωμένες εντολές 
ανάλογα με το χρονικό διάστημα 
διατήρησης της εντολής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέραν των προτάσεων της εισηγήτριας σχετικά με τις διαρθρώσεις προμηθειών είναι επίσης 
σημαντικό να περιλαμβάνεται η αναφορά σε βελτιώσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στη 
διάρθρωση προμηθειών ώστε να ανταμείβει όσους προσφέρουν και να επιβαρύνει όσους 
αφαιρούν ρευστότητα από το σύστημα (maker-taker), όπως εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στην 
έκθεση Swinburne.

Τροπολογία 1029
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Τα κράτη μέλη απαιτούν οι 
ρυθμιζόμενες αγορές να διαθέτουν 
διαφανείς, δίκαιες και άνευ διακρίσεων 
διαρθρώσεις προμηθειών οι οποίες να 
αποτρέπουν την ακύρωση εντολών. Οι εν 
λόγω διαρθρώσεις προμηθειών 
καθορίζονται από κάθε ρυθμιζόμενη 
αγορά και διαμορφώνονται σε κάθε 
κινητή αξία στην οποία εφαρμόζονται.

Or. en

Τροπολογία 1030
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές να υποβάλλουν 
τακτικές εκθέσεις, τουλάχιστον μία φορά 
τον χρόνο, σχετικά με τον όγκο και τα 
μέσα που υπόκεινται σε αλγοριθμικές 
συναλλαγές και, ειδικότερα, σε 
συναλλαγές υψηλής συχνότητας, καθώς 
και σχετικά με την επίδραση της εν λόγω 
μορφής διαπραγμάτευσης στη 
διαπίστωση τιμών, τη ρευστότητα, τα 
έξοδα συναλλαγών και άλλες σχετικές 
πτυχές της λειτουργίας της αγοράς στην 
οποία δραστηριοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παρέχεται συνεχής εποπτεία της επίδρασης των συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας και των λοιπών στρατηγικών αυτοματοποιημένων συναλλαγών, είναι σημαντικό οι 
ρυθμιζόμενες αγορές να παρέχουν τακτικές εκθέσεις σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες.



PE489.466v01-00 62/173 AM\901766EL.doc

EL

Τροπολογία 1031
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 όσον αφορά μέτρα σχετικά 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο και συγκεκριμένα:

7. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο και συγκεκριμένα:

Or. en

Τροπολογία 1032
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 όσον αφορά μέτρα σχετικά 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο και συγκεκριμένα:

7. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ζήτημα τεχνικής φύσης για το οποίο η ΕΑΚΑΑ είναι η πλέον αρμόδια να 
αποφασίζει.

Τροπολογία 1033
Jean-Paul Gauzès
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 όσον αφορά μέτρα σχετικά με 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο και συγκεκριμένα:

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 και η ΕΑΚΑΑ έχει την 
εξουσία να καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον 
αφορά μέτρα σχετικά με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο παρόν άρθρο και 
συγκεκριμένα:

Or. en

Τροπολογία 1034
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 όσον αφορά μέτρα σχετικά με 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο και συγκεκριμένα:

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94, και κατόπιν διαβούλευσης 
με την ΕΑΚΑΑ, όσον αφορά μέτρα 
σχετικά με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο παρόν άρθρο και συγκεκριμένα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θα πρέπει να νοείται σε συνάρτηση με τις τροπολογίες που κατέθεσε η 
Wortmann-Kool για το άρθρο 17 παράγραφος 3 και το άρθρο 51 παράγραφος 1α (νέα).

Τροπολογία 1035
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
και συστημάτων ελέγχου των 
συστημάτων αυτοματοποιημένης 
διαπραγμάτευσης που προορίζονται να 
συνδεθούν με συστήματα 
διαπραγμάτευσης ρυθμιζόμενων αγορών·

Or. en

Τροπολογία 1036
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον καθορισμό των όρων βάσει των 
οποίων πρέπει να διακόπτεται η 
διαπραγμάτευση αν υπάρχει σημαντική 
μεταβολή των τιμών σε ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο στην αγορά αυτή 
ή σε σχετική αγορά σε σύντομο χρονικό 
διάστημα,

β) τον καθορισμό των όρων βάσει των 
οποίων πρέπει να διακόπτεται η 
διαπραγμάτευση ή να προβλέπει 
εναλλακτικές διευθετήσεις όπου 
ορίζονται συγκεκριμένα όρια μεταξύ των 
οποίων η διαπραγμάτευση πρέπει να 
περιορίζεται, προκειμένου να 
αποτρέπεται σημαντική μεταβολή των 
τιμών σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο στην 
αγορά αυτή ή σε σχετική αγορά σε 
σύντομο χρονικό διάστημα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη πρέπει να προβλέπει ολοσχερή διακοπή σε περιστάσεις όπου δικαιολογείται 
τέτοια ενέργεια ή να προβλέπει ένα ανάλογο του συστήματος «limit up, limit down» που 
θεσπίστηκε στις ΗΠΑ μετά το κραχ αστραπή.

Τροπολογία 1037
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον καθορισμό των όρων βάσει των 
οποίων πρέπει να διακόπτεται η 
διαπραγμάτευση αν υπάρχει σημαντική 
μεταβολή των τιμών σε ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο στην αγορά αυτή 
ή σε σχετική αγορά σε σύντομο χρονικό 
διάστημα,

β) τον καθορισμό των διευρυμένων όρων 
ή αρχών βάσει των οποίων πρέπει να 
διακόπτεται η διαπραγμάτευση σε έναν 
ισχύοντα τόπο διαπραγμάτευσης αν 
υπάρχει ή είναι πιθανό να υπάρξει 
εκτέλεση που προκαλεί ή θα προκαλούσε 
σημαντική μεταβολή των τιμών σε ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο στον εν λόγω 
τόπο διαπραγμάτευσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα διακοπής συναλλαγών πρέπει να εφαρμόζονται σε βάση ανά τόπο διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με εκτεταμένες κατευθυντήριες γραμμές που να αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία 
των μοντέλων της αγοράς, των χρηστών και των χρηματοπιστωτικών μέσων υπό 
διαπραγμάτευση, οι οποίες θεσπίζονται κυρίως από την ΕΑΚΑΑ.

Τροπολογία 1038
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον καθορισμό των όρων βάσει των 
οποίων πρέπει να διακόπτεται η 
διαπραγμάτευση αν υπάρχει σημαντική 
μεταβολή των τιμών σε ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο στην αγορά αυτή 
ή σε σχετική αγορά σε σύντομο χρονικό 
διάστημα,

β) τον καθορισμό για κάθε είδος 
χρηματοπιστωτικών μέσων των 
στοιχείων που συνιστούν σημαντική 
μεταβολή των τιμών και μιας κοινής 
τιμής αναφοράς για τον ομοιόμορφο 
υπολογισμό της εν λόγω μεταβολής των 
τιμών και των όρων βάσει των οποίων 
πρέπει να διακόπτεται η διαπραγμάτευση 
αν υπάρχει σημαντική μεταβολή των τιμών 
σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο στην αγορά 
αυτή ή σε σχετική αγορά σε σύντομο 
χρονικό διάστημα και τον καθορισμό των 
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όρων βάσει των οποίων οι αγορές πρέπει 
να ακυρώνουν, να διαφοροποιούν ή να 
διορθώνουν οποιαδήποτε συναλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 1039
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον καθορισμό των όρων βάσει των 
οποίων πρέπει να διακόπτεται η 
διαπραγμάτευση αν υπάρχει σημαντική 
μεταβολή των τιμών σε ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο στην αγορά αυτή 
ή σε σχετική αγορά σε σύντομο χρονικό 
διάστημα,

β) τον καθορισμό ορίων εντός των οποίων 
πρέπει να περιορίζεται η διαπραγμάτευση 
για να αποτρέπεται σημαντική μεταβολή 
των τιμών σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο 
στην αγορά αυτή ή σε σχετική αγορά σε 
σύντομο χρονικό διάστημα,

Or. en

Τροπολογία 1040
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον ορισμό της μέγιστης και της 
ελάχιστης αναλογίας ανεκτέλεστων 
εντολών σε σχέση με τις συναλλαγές που 
δύνανται να εγκριθούν από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές και τις ελάχιστες 
μεταβολές τιμών που πρέπει να 
εγκρίνονται,

γ) τον ορισμό της μέγιστης αναλογίας 
ανεκτέλεστων εντολών σε σχέση με τις 
συναλλαγές που δύνανται να εγκριθούν 
από τις ρυθμιζόμενες αγορές με βάση τη 
ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού 
μέσου και τη διασφάλιση ότι οι ελάχιστες 
μεταβολές τιμών όπως θεσπίζονται από 
την Επιτροπή διατίθενται σε κάθε τόπο 
διαπραγμάτευσης που διαπραγματεύεται 
το εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διατύπωση προτείνεται με σκοπό να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση των 
αγορών στις οποίες πλήθος τόπων διαπραγμάτευσης διαθέτουν τέτοιες προμήθειες. Ενώ οι εν 
λόγω διαρθρώσεις προμηθειών μπορούν να επιβάλλονται σε τόπους διαπραγμάτευσης, είναι 
ζωτικής σημασίας να επιτρέπεται στους εν λόγω τόπους να ορίζουν το επίπεδο της αναλογίας 
για κάθε μεμονωμένο μέσο υπό διαπραγμάτευση στον τόπο τους. Τα μέλη ή οι συμμετέχοντες 
δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να ακυρώνουν εντολές προκειμένου να τηρούν μια 
συγκεκριμένη ελάχιστη αναλογία εντολών σε σχέση με τις συναλλαγές.

Τροπολογία 1041
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τον ορισμό της μέγιστης και της 
ελάχιστης αναλογίας ανεκτέλεστων 
εντολών σε σχέση με τις συναλλαγές που 
δύνανται να εγκριθούν από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές και τις ελάχιστες 
μεταβολές τιμών που πρέπει να
εγκρίνονται,

γ) τον ορισμό κατευθυντήριων γραμμών 
για τη μέγιστη αναλογία ανεκτέλεστων 
εντολών σε σχέση με τις συναλλαγές που 
δύνανται να εγκριθούν από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές και τις ελάχιστες 
μεταβολές τιμών για μεμονωμένες μετοχές 
σε τόπους διαπραγμάτευσης που πρέπει 
να συμφωνούνται μεταξύ των 
ρυθμιζόμενων αγορών και άλλων τόπων 
διαπραγμάτευσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ελάχιστες μεταβολές τιμών πρέπει να καθορίζονται βάσει μετοχών, και επομένως δεν 
μπορούν να τεθούν ως ενιαίο πρότυπο. Ως τέτοιο, οι κατευθυντήριες γραμμές στον εν λόγω 
τομέα είναι πιο κατάλληλες εφόσον μπορούν να προσαρμόζονται σε κάθε μετοχή, όπως κρίνεται 
σκόπιμο, και να συμφωνούνται σε όλο το εύρος των τόπων διαπραγμάτευσης για εφαρμογή.

Τροπολογία 1042
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον ορισμό της μέγιστης και της 
ελάχιστης αναλογίας ανεκτέλεστων 
εντολών σε σχέση με τις συναλλαγές που 
δύνανται να εγκριθούν από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές και τις ελάχιστες 
μεταβολές τιμών που πρέπει να 
εγκρίνονται,

γ) τον ορισμό της μέγιστης αναλογίας 
ανεκτέλεστων εντολών σε σχέση με τις 
συναλλαγές που δύνανται να εγκριθούν 
από τις ρυθμιζόμενες αγορές και 
καταλόγων για τις ελάχιστες μεταβολές 
τιμών που πρέπει να εγκρίνονται καθώς
και έναν μηχανισμό για την ταξινόμηση 
κάθε μέσου σε έναν ενιαίο κατάλογο,

Or. en

Τροπολογία 1043
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον ορισμό της μέγιστης και της 
ελάχιστης αναλογίας ανεκτέλεστων 
εντολών σε σχέση με τις συναλλαγές που 
δύνανται να εγκριθούν από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές και τις ελάχιστες 
μεταβολές τιμών που πρέπει να 
εγκρίνονται,

γ) τον ορισμό της μέγιστης αναλογίας 
ανεκτέλεστων εντολών σε σχέση με τις 
συναλλαγές που δύνανται να εγκριθούν 
από τις ρυθμιζόμενες αγορές με βάση τη 
ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού 
μέσου και τη διασφάλιση ότι οι ελάχιστες 
μεταβολές τιμών που καθορίστηκαν από 
τον τόπο διαπραγμάτευσης στον οποίο 
εισήχθη το μέσο για πρώτη φορά προς 
διαπραγμάτευση διατίθενται σε κάθε 
τόπο διαπραγμάτευσης που 
διαπραγματεύεται το μέσο αυτό,

Or. en

Τροπολογία 1044
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον ορισμό της μέγιστης και της 
ελάχιστης αναλογίας ανεκτέλεστων 
εντολών σε σχέση με τις συναλλαγές που 
δύνανται να εγκριθούν από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές και τις ελάχιστες 
μεταβολές τιμών που πρέπει να 
εγκρίνονται,

γ) τον ορισμό της μέγιστης αναλογίας 
ανεκτέλεστων εντολών σε σχέση με τις 
συναλλαγές που δύνανται να εγκριθούν 
από τις ρυθμιζόμενες αγορές,

Or. en

Τροπολογία 1045
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον ορισμό της μέγιστης και της 
ελάχιστης αναλογίας ανεκτέλεστων 
εντολών σε σχέση με τις συναλλαγές που 
δύνανται να εγκριθούν από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές και τις ελάχιστες 
μεταβολές τιμών που πρέπει να 
εγκρίνονται,

γ) τον ορισμό της μέγιστης και της 
ελάχιστης αναλογίας ανεκτέλεστων 
εντολών σε σχέση με τις συναλλαγές που 
δύνανται να εγκριθούν από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές και τις ελάχιστες 
μεταβολές τιμών που πρέπει να 
εγκρίνονται, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο 
άνοιγμα της τιμής του εν λόγω 
χρηματοπιστωτικού μέσου και τον στόχο 
να αυξηθεί το βάθος του βιβλίου εντολών 
και να περιοριστούν οι ασήμαντες 
διακυμάνσεις των τιμών·

Or. en

Τροπολογία 1046
Robert Goebbels, Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ



PE489.466v01-00 70/173 AM\901766EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον ορισμό της μέγιστης και της 
ελάχιστης αναλογίας ανεκτέλεστων 
εντολών σε σχέση με τις συναλλαγές που 
δύνανται να εγκριθούν από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές και τις ελάχιστες 
μεταβολές τιμών που πρέπει να 
εγκρίνονται,

γ) τον ορισμό της μέγιστης αναλογίας 
ανεκτέλεστων εντολών σε σχέση με τις 
συναλλαγές που δύνανται να εγκριθούν 
από τις ρυθμιζόμενες αγορές και τις 
ελάχιστες μεταβολές τιμών που πρέπει να 
εγκρίνονται,

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει εμφανής οικονομική λογική για τον ορισμό ελάχιστων αναλογιών ανεκτέλεστων 
εντολών σε σχέση με τις συναλλαγές. (πρόταση ΕΚΤ)

Τροπολογία 1047
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την καθιέρωση ελέγχων σχετικά με την 
άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1048
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την καθιέρωση ελέγχων σχετικά με την 
άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση,

δ) την καθιέρωση ελέγχων σχετικά με την 
άμεση πρόσβαση στην αγορά,

Or. en
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Τροπολογία 1049
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την καθιέρωση ελέγχων σχετικά με την 
άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση,

δ) τον προσδιορισμό των περιστάσεων 
υπό τις οποίες θα ήταν ενδεχομένως 
σκόπιμη η επιβράδυνση της ροής των 
εντολών,

Or. en

Τροπολογία 1050
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την καθιέρωση ελέγχων σχετικά με την 
άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση,

δ) την καθιέρωση ελέγχων σχετικά με την 
άμεση πρόσβαση στην αγορά,

Or. en

Τροπολογία 1051
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) τον καθορισμό σαφών όρων βάσει 
των οποίων μια ρυθμιζόμενη αγορά 
διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων συμμετέχουν σε ένα σύστημα 
ειδικής διαπραγμάτευσης·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θα πρέπει να νοείται σε συνάρτηση με τις τροπολογίες που κατέθεσε η 
Wortmann-Kool για το άρθρο 17 παράγραφος 3 και το άρθρο 51 παράγραφος 1α (νέα).

Τροπολογία 1052
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) τη διασφάλιση ότι η εποπτεία και η 
αναφορά των αλγοριθμικών συναλλαγών 
είναι αποτελεσματική·

Or. en

Τροπολογία 1053
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) τη θέσπιση άλλων διαδικασιών και 
διευθετήσεων για μοντέλα 
διαπραγμάτευσης των ΠΜΔ στα οποία 
δεν εφαρμόζονται οι έλεγχοι των 
παραγράφων 1 έως 3·

Or. en

Τροπολογία 1054
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) τον καθορισμό των περιπτώσεων στις 
οποίες μια ρυθμιζόμενη αγορά είναι 
κρίσιμη από πλευράς ρευστότητας [στο 
συγκεκριμένο μέσο]·

Or. en

Τροπολογία 1055
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εβ) τη διασφάλιση ότι τα συστήματα 
ειδικής διαπραγμάτευσης είναι δίκαια και 
δεν εμπεριέχουν διακριτική μεταχείριση 
και τη θέσπιση ελάχιστων υποχρεώσεων 
ειδικής διαπραγμάτευσης τις οποίες 
πρέπει να τηρούν οι ρυθμιζόμενες αγορές 
όταν σχεδιάζουν ένα σύστημα ειδικής 
διαπραγμάτευσης και τους όρους βάσει 
των οποίων οι απαιτήσεις που πρέπει να 
διαθέτει ένα σύστημα ειδικής 
διαπραγμάτευσης δεν είναι οι 
ενδεδειγμένες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θα πρέπει να νοείται σε συνάρτηση με τις τροπολογίες που κατέθεσε η 
Wortmann-Kool για το άρθρο 17 παράγραφος 3 και το άρθρο 51 παράγραφος 1α (νέα).

Τροπολογία 1056
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – εδάφια 1 α και 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 στην παρούσα παράγραφο 
σύμφωνα με το άρθρο 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
__________________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 1057
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – εδάφια 1 α και 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […]*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
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 1058
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τα κράτη μέλη απαιτούν κάθε 
προσφορά που εισάγεται στον τόπο 
διαπραγμάτευσης σχετικά με την αγορά ή 
πώληση ενός προϊόντος να είναι 
δεσμευτική και να πρέπει να εκτελεστεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την εισαγωγή δεσμευτικών εντολών μόνο μπορεί να αποτραπεί η πλασματική ρευστότητα 
που δημιουργείται από ακυρωμένες εντολές, ειδικά από τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας, η 
οποία διαταράσσει τη διαμόρφωση των τιμών.

Τροπολογία 1059
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 51α
Μεταβολές τιμών

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές να θεσπίσουν 
καθεστώτα μεταβολών τιμών σε μετοχές, 
αποθετήρια έγγραφα, διαπραγματεύσιμα 
αμοιβαία κεφάλαια, πιστοποιητικά και 
λοιπά παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα.
2. Τα καθεστώτα μεταβολών τιμών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1:
α) διαμορφώνονται για να 
αντικατοπτρίζουν το προφίλ ρευστότητας 
του χρηματοπιστωτικού μέσου και το 
μέσο άνοιγμα τιμής προσφοράς-ζήτησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπιμότητα της 
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δυνατότητας ύπαρξης ευλόγως σταθερών 
τιμών χωρίς να είναι αδικαιολόγητα 
υποχρεωτικός περαιτέρω περιορισμός 
των ανοιγμάτων τιμών·
β) προσαρμόζουν δεόντως τις μεταβολές 
της τιμής κάθε χρηματοπιστωτικού 
μέσου στην τιμή καθώς και στην απόλυτη 
μεταβολή της τιμής.
3. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό των ελάχιστων μεταβολών 
τιμών ή των καθεστώτων μεταβολών των 
τιμών για συγκεκριμένα 
χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία 
κρίνεται απαραίτητο να διασφαλίζεται η 
εύρυθμη λειτουργία των αγορών, 
σύμφωνα με τους παράγοντες της 
παραγράφου 2.
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 τη διαδικασία των άρθρων 
10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010.
__________________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: 12 μήνες 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας

Or. en

Τροπολογία 1060
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα τα οποία:

6. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για:

Or. en

Τροπολογία 1061
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 6 – εδάφια 1 α και 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […]*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
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

Τροπολογία 1062
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
διαχειριστή ρυθμιζόμενης αγοράς, ο οποίος 
αναστέλλει ή αποσύρει από τη 

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
διαχειριστή ρυθμιζόμενης αγοράς, ο οποίος 
αναστέλλει ή αποσύρει από τη 
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διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικό μέσο, 
να δημοσιοποιεί την απόφασή του αυτή να 
την κοινοποιεί σε άλλες ρυθμιζόμενες 
αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ που 
διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο και να κοινοποιεί 
τις σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια 
αρχή. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τις 
αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών 
σχετικά. Τα κράτη μέλη απαιτούν οι άλλες 
ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ που 
διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο να αναστείλουν 
ή να τερματίσουν τη διαπραγμάτευση του 
εν λόγω χρηματοπιστωτικού μέσου εάν η 
αναστολή ή ο τερματισμός οφείλεται στη 
μη κοινοποίηση πληροφοριών περί του 
εκδότη ή του χρηματοπιστωτικού μέσου 
πλην των περιπτώσεων στις οποίες αυτό 
θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική 
ζημία στα συμφέροντα των επενδυτών ή 
στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Τα
κράτη μέλη απαιτούν οι άλλες 
ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ να 
κοινοποιήσουν την απόφασή τους στις 
αρμόδιες αρχές τους και σε όλες τις 
ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ που 
διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο, 
συμπεριλαμβανομένης και εξήγησης σε 
περίπτωση απόφασης για την μη 
αναστολή ή τερματισμού της 
διαπραγμάτευσης του χρηματοπιστωτικού 
μέσου. 

διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικό μέσο, 
να δημοσιοποιεί την απόφασή του αυτή να 
την κοινοποιεί σε άλλες ρυθμιζόμενες 
αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ που 
διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο και να κοινοποιεί 
τις σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια 
αρχή. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τις 
αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών 
σχετικά. Εάν η αναστολή ή ο τερματισμός 
οφείλεται στη μη κοινοποίηση 
πληροφοριών περί του εκδότη ή του 
χρηματοπιστωτικού μέσου, η αρμόδια 
αρχή για ένα χρηματοπιστωτικό μέσο 
όπως ορίζεται στο σημείο 7 του άρθρου 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της 
Επιτροπής απαιτεί οι άλλες ρυθμιζόμενες 
αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ ή οποιοδήποτε 
άλλο σύστημα συναλλαγών που 
διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο επίσης να 
αναστείλουν ή να τερματίσουν άμεσα τη 
διαπραγμάτευση του εν λόγω 
χρηματοπιστωτικού μέσου.

Or. en

Τροπολογία 1063
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
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διαχειριστή ρυθμιζόμενης αγοράς, ο οποίος 
αναστέλλει ή αποσύρει από τη 
διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικό μέσο, 
να δημοσιοποιεί την απόφασή του αυτή να 
την κοινοποιεί σε άλλες ρυθμιζόμενες 
αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ που 
διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο και να κοινοποιεί 
τις σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια 
αρχή. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τις 
αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών 
σχετικά. Τα κράτη μέλη απαιτούν οι άλλες 
ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ που 
διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο να αναστείλουν ή 
να τερματίσουν τη διαπραγμάτευση του εν 
λόγω χρηματοπιστωτικού μέσου εάν η 
αναστολή ή ο τερματισμός οφείλεται στη 
μη κοινοποίηση πληροφοριών περί του 
εκδότη ή του χρηματοπιστωτικού μέσου 
πλην των περιπτώσεων στις οποίες αυτό θα 
μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημία 
στα συμφέροντα των επενδυτών ή στην 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Τα κράτη 
μέλη απαιτούν οι άλλες ρυθμιζόμενες 
αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ να κοινοποιήσουν 
την απόφασή τους στις αρμόδιες αρχές 
τους και σε όλες τις ρυθμιζόμενες αγορές,
ΠΜΔ και ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το 
ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο, 
συμπεριλαμβανομένης και εξήγησης σε 
περίπτωση απόφασης για την μη αναστολή 
ή τερματισμού της διαπραγμάτευσης του 
χρηματοπιστωτικού μέσου.

διαχειριστή ρυθμιζόμενης αγοράς, ο οποίος 
αναστέλλει ή αποσύρει από τη 
διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικό μέσο, 
να δημοσιοποιεί την απόφασή του αυτή να 
την κοινοποιεί σε άλλες ρυθμιζόμενες 
αγορές και ΠΜΔ που διαπραγματεύονται 
το ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο και να 
κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες στην 
αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών σχετικά. Τα κράτη μέλη 
απαιτούν οι άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 
και ΠΜΔ που διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο να αναστείλουν ή 
να τερματίσουν τη διαπραγμάτευση του εν 
λόγω χρηματοπιστωτικού μέσου εάν η 
αναστολή ή ο τερματισμός οφείλεται στη 
μη κοινοποίηση πληροφοριών περί του 
εκδότη ή του χρηματοπιστωτικού μέσου 
πλην των περιπτώσεων στις οποίες αυτό θα 
μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημία 
στα συμφέροντα των επενδυτών ή στην 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Τα κράτη 
μέλη απαιτούν οι άλλες ρυθμιζόμενες 
αγορές και ΠΜΔ να κοινοποιήσουν την 
απόφασή τους στις αρμόδιες αρχές τους 
και σε όλες τις ρυθμιζόμενες αγορές και
ΠΜΔ που διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο, 
συμπεριλαμβανομένης και εξήγησης σε 
περίπτωση απόφασης για την μη αναστολή 
ή τερματισμού της διαπραγμάτευσης του 
χρηματοπιστωτικού μέσου.

Or. en

Τροπολογία 1064
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή που ζητά την αναστολή 2. Η αρμόδια αρχή που ζητά την αναστολή 



PE489.466v01-00 80/173 AM\901766EL.doc

EL

ή την απόσυρση χρηματοοικονομικού 
μέσου από τη διαπραγμάτευση σε μία ή σε 
περισσότερες ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ 
ή ΟΜΔ, δημοσιοποιεί αμέσως την 
απόφασή της και ενημερώνει σχετικά την 
ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών. Πλην της περιπτώσεως 
όπου ενδέχεται να προκληθεί σημαντική 
ζημία στα συμφέροντα των επενδυτών ή 
στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, οι αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών ζητούν την αναστολή ή την 
απόσυρση του συγκεκριμένου 
χρηματοοικονομικού μέσου από τη 
διαπραγμάτευση στις ρυθμιζόμενες αγορές 
και από τους ΠΜΔ και ΟΜΔ που 
λειτουργούν υπό την εποπτεία τους.

ή την απόσυρση χρηματοοικονομικού 
μέσου από τη διαπραγμάτευση σε μία ή σε 
περισσότερες ρυθμιζόμενες αγορές ή 
ΠΜΔ, δημοσιοποιεί αμέσως την απόφασή 
της και ενημερώνει σχετικά την ΕΑΚΑΑ 
και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών 
μελών. Πλην της περιπτώσεως όπου 
ενδέχεται να προκληθεί σημαντική ζημία 
στα συμφέροντα των επενδυτών ή στην 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, οι αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών ζητούν την αναστολή ή την 
απόσυρση του συγκεκριμένου 
χρηματοοικονομικού μέσου από τη 
διαπραγμάτευση στις ρυθμιζόμενες αγορές 
και από τους ΠΜΔ που λειτουργούν υπό 
την εποπτεία τους.

Or. en

Τροπολογία 1065
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. 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.

4. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 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.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […]*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
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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

Πρόκειται για ζήτημα τεχνικής φύσης για το οποίο η ΕΑΚΑΑ είναι η πλέον αρμόδια να 
αποφασίζει.

Τροπολογία 1066
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν ότι, σε σχέση 
με ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, ένας 
διαχειριστής μιας ρυθμιζόμενης αγοράς 
ενημερώνει αμέσως τους διαχειριστές 
άλλων ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και 
ΟΜΔ σχετικά με τα εξής:

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν ότι, σε σχέση 
με ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, ένας 
διαχειριστής μιας ρυθμιζόμενης αγοράς 
ενημερώνει αμέσως τους διαχειριστές 
άλλων ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και 
ΟΜΔ και την αρμόδια αρχή σχετικά με τα 
εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει επίσης να ενημερώνονται (όπως στο άρθρο 53).

Τροπολογία 1067
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν ότι, σε σχέση 
με ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, ένας 
διαχειριστής μιας ρυθμιζόμενης αγοράς 
ενημερώνει αμέσως τους διαχειριστές 
άλλων ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και
ΟΜΔ σχετικά με τα εξής:

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν ότι, σε σχέση
με ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, ένας 
διαχειριστής μιας ρυθμιζόμενης αγοράς 
ενημερώνει αμέσως τους διαχειριστές 
άλλων ρυθμιζόμενων αγορών και ΠΜΔ
σχετικά με τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 1068
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη απαιτούν ότι, σε σχέση 
με μια κινητή αξία, ένας διαχειριστής 
μιας ρυθμιζόμενης αγοράς συνεργάζεται 
με τους διαχειριστές άλλων ρυθμιζόμενων 
αγορών, ΠΜΔ και ΟΜΔ προκειμένου να 
εκτελέσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα 
με το άρθρο 11 [κανονισμός για την 
κατάχρηση αγοράς].

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι ευκαιρίες κατάχρησης και χειραγώγησης των αγορών με την εφαρμογή 
στρατηγικών μεταξύ αγορών έχουν αυξηθεί με τον κατακερματισμό των αγορών, οι λειτουργίες 
επιτήρησης των εν λόγω αγορών πρέπει να συνεργάζονται για να διασφαλίζεται ότι μπορούν να 
εντοπίζονται και αυτές οι στρατηγικές μεταξύ των αγορών. Ο τόπος πρωτογενούς εγγραφής έχει 
τις καλύτερες πιθανότητες να αναλάβει τη γενική ευθύνη, επειδή είναι πιο κοντά στη ροή 
πληροφοριών του εκδότη. Πρέπει να απαιτείται η συνεργασία από τη ρυθμιζόμενη αγορά.

Τροπολογία 1069
Sirpa Pietikäinen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη απαιτούν ότι, σε σχέση 
με ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, ένας 
διαχειριστής μιας ρυθμιζόμενης αγοράς 
συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και 
τους διαχειριστές άλλων ρυθμιζόμενων 
αγορών και ΠΜΔ προκειμένου να 
εκτελέσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα 
με το άρθρο 11 [κανονισμός για την 
κατάχρηση αγοράς].

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι ευκαιρίες κατάχρησης και χειραγώγησης των αγορών με την εφαρμογή 
στρατηγικών μεταξύ αγορών έχουν αυξηθεί με τον κατακερματισμό των αγορών, οι αρμόδιες 
αρχές και οι λειτουργίες εποπτείας των εν λόγω αγορών πρέπει να συνεργάζονται για να 
διασφαλίζεται ότι μπορούν να εντοπίζονται και αυτές οι στρατηγικές μεταξύ των αγορών. 
Πρέπει να απαιτείται η συνεργασία από όλους τους τόπους διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 1070
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη απαιτούν ότι, σε σχέση 
με μια μετοχή, ένας διαχειριστής μιας 
ρυθμιζόμενης αγοράς που είναι ο τόπος 
πρωτογενούς εγγραφής της εν λόγω 
μετοχής συνεργάζεται με τους 
διαχειριστές άλλων ρυθμιζόμενων 
αγορών, ΠΜΔ και ΟΜΔ, που είναι τόποι 
δευτερεύουσας διαπραγμάτευσης της εν 
λόγω μετοχής, προκειμένου να εκτελέσει 
τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το 
άρθρο 11 [κανονισμός για την κατάχρηση 
αγοράς].
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Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον κατακερματισμό της διαπραγμάτευσης να προκύπτει ως συνέπεια της εφαρμογής της 
οδηγίας MiFID, οι ευκαιρίες κατάχρησης και χειραγώγησης των αγορών με την εφαρμογή 
στρατηγικών μεταξύ των αγορών έχουν αυξηθεί. Δεν υπάρχει λειτουργία επιτήρησης σε 
πραγματικό χρόνο που να επιβλέπει τη συνολική διαπραγμάτευση μίας μετοχής, αντί για τους 
τόπους διαπραγμάτευσης, ούτε οι αρμόδιες αρχές. Το κενό αυτό πρέπει να αποκατασταθεί. Η 
λειτουργία επιτήρησης του πρωτογενούς τόπου διαπραγμάτευσης πρέπει να ασκεί την εν λόγω 
εργασία καθώς είναι πιο κοντά στη ροή πληροφοριών του εκδότη.

Τροπολογία 1071
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – 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 τις ειδικές απαιτήσεις 
και προϋποθέσεις για τη συνεργασία 
μεταξύ των πρωτογενών και των 
δευτερογενών τόπων διαπραγμάτευσης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή κανόνων σχετικά με 
τη συνεργασία επιτήρησης μεταξύ των διαφόρων τόπων διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 1072
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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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 τις ειδικές απαιτήσεις 
και προϋποθέσεις για τη συνεργασία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι ευκαιρίες κατάχρησης και χειραγώγησης των αγορών με την εφαρμογή 
στρατηγικών μεταξύ αγορών έχουν αυξηθεί με τον κατακερματισμό των αγορών, οι αρμόδιες 
αρχές και οι λειτουργίες επιτήρησης των εν λόγω αγορών πρέπει να συνεργάζονται για να 
διασφαλίζεται ότι μπορούν να εντοπίζονται αυτές οι στρατηγικές μεταξύ των αγορών. Πρέπει να 
είναι υποχρεωτική η συνεργασία των δευτερογενών αγορών. Η ΕΑΚΑΑ είναι η πλέον αρμόδια 
να εκθέσει περαιτέρω τους εν λόγω κανόνες.

Τροπολογία 1073
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – 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 τις ειδικές απαιτήσεις 
και προϋποθέσεις για τη συνεργασία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1α, 
συμπεριλαμβανομένου του καταμερισμού 
των δαπανών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με τον κατακερματισμό της διαπραγμάτευσης να προκύπτει ως συνέπεια της εφαρμογής της 
οδηγίας MiFID, οι ευκαιρίες κατάχρησης και χειραγώγησης των αγορών με την εφαρμογή 
στρατηγικών μεταξύ των αγορών έχουν αυξηθεί. Δεν υπάρχει λειτουργία επιτήρησης σε 
πραγματικό χρόνο που να επιβλέπει τη συνολική διαπραγμάτευση μίας μετοχής, αντί για τους 
τόπους διαπραγμάτευσης, ούτε οι αρμόδιες αρχές. Το κενό αυτό πρέπει να αποκατασταθεί. Η 
λειτουργία επιτήρησης του πρωτογενούς τόπου διαπραγμάτευσης πρέπει να ασκεί την εν λόγω 
εργασία καθώς είναι πιο κοντά στη ροή πληροφοριών του εκδότη.

Τροπολογία 1074
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσβαση στη ρυθμιζόμενη αγορά Πρόσβαση στη ρυθμιζόμενη αγορά και 
στον ΠΜΔ

Or. en

Τροπολογία 1075
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τη 
ρυθμιζόμενη αγορά να θεσπίσει και να 
διατηρεί διαφανείς και άνευ διακρίσεων 
κανόνες, βασιζόμενους σε αντικειμενικά 
κριτήρια, όσον αφορά την πρόσβαση στη 
ρυθμιζόμενη αγορά ή την ιδιότητα του 
μέλους της.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τη 
ρυθμιζόμενη αγορά και τον ΠΜΔ να 
θεσπίσει και να διατηρεί διαφανείς και 
άνευ διακρίσεων κανόνες, βασιζόμενους 
σε αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά 
την πρόσβαση στη ρυθμιζόμενη αγορά ή 
την ιδιότητα του μέλους της.

Or. en
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Τροπολογία 1076
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις συστατικές και διοικητικές πράξεις 
της ρυθμιζόμενης αγοράς,

α) τις συστατικές και διοικητικές πράξεις 
της ρυθμιζόμενης αγοράς ή του ΠΜΔ·

Or. en

Τροπολογία 1077
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τους κανόνες και διαδικασίες 
εκκαθάρισης και διακανονισμού των 
συναλλαγών που διενεργούνται στη 
ρυθμιζόμενη αγορά.

ε) τους κανόνες και διαδικασίες 
εκκαθάρισης και διακανονισμού των 
συναλλαγών που διενεργούνται στη 
ρυθμιζόμενη αγορά ή στον ΠΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 1078
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ρυθμιζόμενες αγορές μπορούν να 
δέχονται ως μέλη ή συμμετέχοντες 
επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτικά 
ιδρύματα με άδεια κατ' εφαρμογή της 
οδηγίας 2006/48/ΕΚ και άλλα πρόσωπα τα 

3. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και ΠΜΔ 
μπορούν να δέχονται ως μέλη ή 
συμμετέχοντες επιχειρήσεις επενδύσεων, 
πιστωτικά ιδρύματα με άδεια κατ' 
εφαρμογή της οδηγίας 2006/48/ΕΚ και 
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οποία διαθέτουν: άλλα πρόσωπα τα οποία διαθέτουν:

Or. en

Τροπολογία 1079
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
προκειμένου περί συναλλαγών που 
διενεργούνται σε ρυθμιζόμενη αγορά, τα 
μέλη και οι συμμετέχοντες δεν έχουν 
υποχρέωση να εφαρμόζουν έναντι 
αλλήλων τις υποχρεώσεις των άρθρων 24, 
25 27 και 28. Τα μέλη όμως της 
ρυθμιζόμενης αγοράς, ή οι συμμετέχοντες 
σε αυτήν, τηρούν τις προβλεπόμενες στα 
εν λόγω άρθρα υποχρεώσεις έναντι των 
πελατών τους όταν, ενεργώντας για 
λογαριασμό πελατών, εκτελούν τις εντολές 
τους σε ρυθμιζόμενη αγορά.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
προκειμένου περί συναλλαγών που 
διενεργούνται σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε 
ΠΜΔ, τα μέλη και οι συμμετέχοντες δεν 
έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν έναντι 
αλλήλων τις υποχρεώσεις των άρθρων 24, 
25 27 και 28. Τα μέλη όμως της
ρυθμιζόμενης αγοράς, ή οι συμμετέχοντες 
σε αυτήν, τηρούν τις προβλεπόμενες στα 
εν λόγω άρθρα υποχρεώσεις έναντι των 
πελατών τους όταν, ενεργώντας για 
λογαριασμό πελατών, εκτελούν τις εντολές 
τους σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Or. en

Τροπολογία 1080
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κανόνες που διέπουν την πρόσβαση στη 
ρυθμιζόμενη αγορά ή την απόκτηση της 
ιδιότητας του μέλους της προβλέπουν την 
άμεση ή εξ αποστάσεως συμμετοχή των 
επιχειρήσεων επενδύσεων και των 

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κανόνες που διέπουν την πρόσβαση στη 
ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ ή την 
απόκτηση της ιδιότητας του μέλους τους
προβλέπουν την άμεση ή εξ αποστάσεως 
συμμετοχή των επιχειρήσεων επενδύσεων 
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πιστωτικών ιδρυμάτων. και των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Or. en

Τροπολογία 1081
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν, άνευ άλλης 
νομοθετικής ή διοικητικής προϋπόθεσης, 
στις ρυθμιζόμενες αγορές άλλων κρατών 
μελών να δημιουργήσουν κατάλληλα 
συστήματα στο έδαφός τους για να 
διευκολύνουν την πρόσβαση και τη 
διενέργεια συναλλαγών από τα μέλη ή τους 
συμμετέχοντες που είναι εγκατεστημένοι 
στο έδαφός τους.

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν, άνευ άλλης 
νομοθετικής ή διοικητικής προϋπόθεσης, 
στις ρυθμιζόμενες αγορές ή ΠΜΔ άλλων 
κρατών μελών να δημιουργήσουν 
κατάλληλα συστήματα στο έδαφός τους 
για να διευκολύνουν την πρόσβαση και τη 
διενέργεια συναλλαγών από τα μέλη ή τους 
συμμετέχοντες που είναι εγκατεστημένοι 
στο έδαφός τους.

Or. en

Τροπολογία 1082
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ρυθμιζόμενη αγορά γνωστοποιεί στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής της το κράτος μέλος στο οποίο 
προτίθεται να δημιουργήσει τα συστήματα. 
H αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής κοινοποιεί εντός μηνός την 
πληροφορία αυτή στο κράτος μέλος στο 
οποίο η ρυθμιζόμενη αγορά σκοπεύει να 
δημιουργήσει τα συστήματα. Η ΕΑΚΑΑ 
μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε αυτές τις 

Η ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ γνωστοποιεί 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής της το κράτος μέλος στο οποίο 
προτίθεται να δημιουργήσει τα συστήματα. 
H αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής κοινοποιεί εντός μηνός την 
πληροφορία αυτή στο κράτος μέλος στο 
οποίο η ρυθμιζόμενη αγορά ή ο ΠΜΔ 
σκοπεύει να δημιουργήσει τα συστήματα. 
Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να ζητήσει πρόσβαση 
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πληροφορίες δυνάμει της διαδικασίας και 
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

σε αυτές τις πληροφορίες δυνάμει της 
διαδικασίας και υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 1083
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής της ρυθμιζόμενης αγοράς 
γνωστοποιεί εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, κατόπιν αιτήσεως της 
αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους 
υποδοχής, την ταυτότητα των μελών ή 
συμμετεχόντων στη ρυθμιζόμενη αγορά 
των εγκατεστημένων στο εν λόγω κράτος 
μέλος.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής της ρυθμιζόμενης αγοράς ή του 
ΠΜΔ γνωστοποιεί εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, κατόπιν αιτήσεως της 
αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους 
υποδοχής, την ταυτότητα των μελών ή 
συμμετεχόντων στη ρυθμιζόμενη αγορά ή 
ΠΜΔ των εγκατεστημένων στο εν λόγω 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 1084
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη απαιτούν από το φορέα 
λειτουργίας της ρυθμιζόμενης αγοράς να 
ανακοινώνει τακτικά στην αρμόδια γι' 
αυτήν αρχή τον κατάλογο των μελών και 
των συμμετεχόντων της.

7. Τα κράτη μέλη απαιτούν από το φορέα 
λειτουργίας της ρυθμιζόμενης αγοράς ή 
του ΠΜΔ να ανακοινώνει τακτικά στην 
αρμόδια αρχή της ρυθμιζόμενης αγοράς ή 
του ΠΜΔ τον κατάλογο των μελών και 
των συμμετεχόντων τους.
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Or. en

Τροπολογία 1085
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έλεγχος της συμμόρφωσης προς τους 
κανόνες της ρυθμιζόμενης αγοράς και προς 
άλλες νόμιμες υποχρεώσεις

Έλεγχος της συμμόρφωσης προς τους 
κανόνες της ρυθμιζόμενης αγοράς και του 
ΠΜΔ και προς άλλες νόμιμες υποχρεώσεις

Or. en

Τροπολογία 1086
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν οι 
ρυθμιζόμενες αγορές να δημιουργούν και 
να διατηρούν αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς και διαδικασίες για την 
τακτική παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης των μελών τους και των 
συμμετεχόντων με τους κανόνες τους. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές παρακολουθούν τις 
συναλλαγές και τις εντολές που διενεργούν 
τα μέλη τους ή οι συμμετέχοντες σε αυτές 
με τα συστήματά τους, προκειμένου να 
εντοπίσουν τις παραβάσεις των κανόνων 
αυτών, τους αντικανονικούς όρους 
συναλλαγών που μπορούν να διαταράξουν 
την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ή τις 
μορφές συμπεριφοράς που ενδέχεται να 
συνιστούν κατάχρηση αγοράς.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν οι 
ρυθμιζόμενες αγορές ή οι ΠΜΔ να 
δημιουργούν και να διατηρούν 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς και 
διαδικασίες για την τακτική 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
μελών τους και των συμμετεχόντων με 
τους κανόνες τους. Οι ρυθμιζόμενες 
αγορές ή οι ΠΜΔ παρακολουθούν τις 
συναλλαγές και τις εντολές που διενεργούν 
τα μέλη τους ή οι συμμετέχοντες σε αυτές 
με τα συστήματά τους, προκειμένου να 
εντοπίσουν τις παραβάσεις των κανόνων 
αυτών, τους αντικανονικούς όρους 
συναλλαγών που μπορούν να διαταράξουν 
την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ή τις 
μορφές συμπεριφοράς που ενδέχεται να 
συνιστούν κατάχρηση αγοράς.
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Or. en

Τροπολογία 1087
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
διαχειριστές των ρυθμιζόμενων αγορών να 
αναφέρουν στην αρμόδια για τη 
ρυθμιζόμενη αγορά αρχή κάθε σημαντική 
παράβαση των κανόνων τους και κάθε 
περίπτωση ανώμαλων συνθηκών 
συναλλαγών που μπορούν να διαταράξουν 
την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ή 
συμπεριφοράς που ενδέχεται να συνιστά 
κατάχρηση αγοράς. Τα κράτη μέλη 
απαιτούν επίσης από το διαχειριστή της 
ρυθμιζόμενης αγοράς να γνωστοποιεί 
αμελλητί στην αρχή που είναι αρμόδια για 
τη διερεύνηση και δίωξη της κατάχρησης 
αγοράς στη ρυθμιζόμενη αγορά όλες τις 
σχετικές πληροφορίες και να της παρέχει 
κάθε αναγκαία βοήθεια για τη διερεύνηση 
και τη δίωξη των καταχρήσεων αγοράς που 
διαπράττονται στα ή μέσω των 
συστημάτων της ρυθμιζόμενης αγοράς.

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
διαχειριστές των ρυθμιζόμενων αγορών ή 
ΠΜΔ να αναφέρουν στην αρμόδια αρχή 
για τη ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ κάθε 
σημαντική παράβαση των κανόνων τους 
και κάθε περίπτωση ανώμαλων συνθηκών 
συναλλαγών που μπορούν να διαταράξουν 
την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ή 
συμπεριφοράς που ενδέχεται να συνιστά 
κατάχρηση αγοράς. Τα κράτη μέλη 
απαιτούν επίσης από τον διαχειριστή της 
ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ να 
γνωστοποιεί αμελλητί στην αρχή που είναι 
αρμόδια για τη διερεύνηση και δίωξη της 
κατάχρησης αγοράς στη ρυθμιζόμενη 
αγορά ή ΠΜΔ όλες τις σχετικές 
πληροφορίες και να της παρέχει κάθε 
αναγκαία βοήθεια για τη διερεύνηση και τη 
δίωξη των καταχρήσεων αγοράς που 
διαπράττονται στα ή μέσω των 
συστημάτων της ρυθμιζόμενης αγοράς ή 
του ΠΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 1088
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι λειτουργίες μιας ρυθμιζόμενης 
αγοράς ή ΠΜΔ που προσφέρει 
διαπραγμάτευση ενός 
χρηματοπιστωτικού μέσου που εισήχθη 
για πρώτη φορά προς διαπραγμάτευση σε 
μια ρυθμιζόμενη αγορά διαφορετικού 
κράτους μέλους, έχουν αποκτήσει 
ουσιαστική σημασία στη συναλλακτική 
δραστηριότητα του εν λόγω 
χρηματοπιστωτικού μέσου, η αρμόδια 
αρχή του συγκεκριμένου ΠΜΔ ή της 
ρυθμιζόμενης αγοράς θεσπίζει ανάλογες 
αλλά αποτελεσματικές διευθετήσεις 
συνεργασίας με την αρμόδια αρχή της 
ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία εισήχθη 
το χρηματοπιστωτικό μέσο για πρώτη 
φορά προς διαπραγμάτευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συντονισμός διασυνοριακής επιτήρησης των ΠΜΔ και των ρυθμιζόμενων αγορών.

Τροπολογία 1089
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – 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 του συστήματος εκκαθάρισης 
και διακανονισμού που ήδη ασκούν οι 
εθνικές κεντρικές τράπεζες ως επόπτες των 
συστημάτων εκκαθάρισης και 
διακανονισμού ή άλλες τυχόν εποπτικές 
αρχές που είναι αρμόδιες για τα εν λόγω 
συστήματα.

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι κεντρικές τράπεζες που επιβλέπουν τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού ενδέχεται 
να είναι και η ΕΚΤ και όχι μόνο μια εθνική κεντρική τράπεζα.

Τροπολογία 1090
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΟΡΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τόποι διαπραγμάτευσης διαθέτουν μια εργαλειοθήκη με διαφορετικά εργαλεία/διευθετήσεις 
διαχείρισης. Τα όρια θέσεων συνιστούν ένα από τα εργαλεία αυτά - αλλά ο τόπος 
διαπραγμάτευσης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί και άλλες εναλλακτικές 
«διευθετήσεις με ισοδύναμο αποτέλεσμα» όπως η διαχείριση θέσεων.

Τροπολογία 1091
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] Το άρθρο διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Eine undifferenzierte Verpflichtung der Marktbetreiber auf das Setzen von Obergrenzen oder 
alternativen Regelungen mit gleichwertiger Wirkung ist nicht gerechtfertigt und würde das 
Risikomanagement nicht-finanzieller Unternehmen gravierend beeinträchtigen. 
Absicherungsderivate stellen anerkanntermaßen keine Gefahr für die Stabilität der 
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Finanzmärkte dar. Darüber hinaus haben die Marktbetreiber schon jetzt die Möglichkeit, 
fallweise Obergrenzen einzuführen, um einen funktionsfähigen Handel zu gewährleisten. Die 
verpflichtende Vorschrift würde den Handlungsspielraum und die Flexibilität der 
Handelsbetreiber unnötig beeinträchtigen, auf bestimmte Marktsituationen adäquat reagieren 
zu können.

Τροπολογία 1092
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όρια θέσεων Διαχείριση θέσεων συμπεριλαμβανομένων 
των ορίων θέσεων

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο η IOSCO όσο και η G20 έχουν εργαστεί επισταμένα στον τομέα των παραγώγων επί 
εμπορευμάτων, η εν λόγω εργασία πρέπει να αναγνωριστεί και να συμπεριληφθεί στην οδηγία 
MiFID για να υλοποιηθούν οι συστάσεις των ειδικών στον εν λόγω τομέα και να συντονιστούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο. Και οι δύο φορείς αναγνωρίζουν ότι τα 
όρια θέσεων πρέπει να λειτουργούν στο πλαίσιο ενός συστήματος διαχείρισης θέσεων.

Τροπολογία 1093
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όρια θέσεων Διαχείριση θέσεων

Or. en
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Τροπολογία 1094
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όρια θέσεων Εξουσίες διαχείρισης θέσεων

Or. en

Τροπολογία 1095
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι διαχειριστές ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, εφαρμόζουν όρια στον 
αριθμό των συμβάσεων που κάθε μέλος ή 
συμμετέχων στην αγορά μπορεί να 
εισαγάγει στη διάρκεια μιας 
καθορισμένης χρονικής περιόδου ή 
εναλλακτικούς διευθετήσεις με ισοδύναμη 
ισχύ, όπως διαχείριση θέσης με όρια 
αυτόματης επανεξέτασης, που πρέπει να 
εφαρμοστούν προς:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι διαχειριστές ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, εφαρμόζουν όρια στις 
ανοικτές θέσεις σε ένα παράγωγο επί 
εμπορευμάτων που κάθε μέλος ή 
συμμετέχων στην αγορά μπορεί να 
διατηρεί, ή εναλλακτικές διευθετήσεις 
διαχείρισης θέσεων με ισοδύναμη ισχύ, 
όπως οι εντολές ρευστοποίησης ή 
μεταβίβασης ανοικτών θέσεων, η 
αναστολή της διαπραγμάτευσης, η 
αλλαγή όρων ή προϋποθέσεων 
παράδοσης, η ακύρωση συναλλαγών και 
η απαίτηση προθέσεων παράδοσης, που 
πρέπει να εφαρμοστούν προς:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία MiFID II προτείνει εξουσίες για τις αρμόδιες αρχές με σκοπό να επιβάλλουν όρια 
θέσεων καθώς και ορισμένα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι τόποι διαπραγμάτευσης. Τα 
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μέτρα αυτά πρέπει να είναι συμπληρωματικά. Ένα ελάχιστο όριο δεν πρέπει να αναφέρεται στον 
αριθμό των συμβάσεων που μπορεί να συνάψει ένα πρόσωπο. Το ελάχιστο όριο πρέπει να 
αναφέρεται στις ανοικτές θέσεις (τόσο στο άρθρο 59 όσο και στο άρθρο 72 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ)). Τα αυτοματοποιημένα όρια φέρουν τον κίνδυνο αρνητικής επίδρασης στη 
ρευστότητα τόπων διαπραγμάτευσης που λειτουργούν με διαφάνεια και διακινδυνεύουν να 
οδηγήσουν σε εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές.

Τροπολογία 1096
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι διαχειριστές ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, εφαρμόζουν όρια στον 
αριθμό των συμβάσεων που κάθε μέλος ή 
συμμετέχων στην αγορά μπορεί να 
εισαγάγει στη διάρκεια μιας 
καθορισμένης χρονικής περιόδου ή
εναλλακτικούς διευθετήσεις με ισοδύναμη 
ισχύ, όπως διαχείριση θέσης με όρια 
αυτόματης επανεξέτασης, που πρέπει να 
εφαρμοστούν προς:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ που 
θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, εφαρμόζουν όρια στο 
επίπεδο του ανοικτών συμβολαίων που 
κάθε μέλος ή συμμετέχων στην αγορά 
μπορεί να διατηρεί στο τέλος της λήξης 
μιας σύμβασης ή εναλλακτικές
διευθετήσεις με ισοδύναμη ισχύ, όπως 
διαχείριση θέσης με όρια αυτόματης 
επανεξέτασης, που πρέπει να εφαρμοστούν 
προς:

Or. en

Τροπολογία 1097
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι διαχειριστές ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που θέτουν σε διαπραγμάτευση 
ή διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, εφαρμόζουν όρια στον 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν σε 
ρυθμιζόμενες αγορές και ΠΜΔ που θέτουν 
σε διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται 
παράγωγα επί εμπορευμάτων, όρια στον 
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αριθμό των συμβάσεων που κάθε μέλος ή 
συμμετέχων στην αγορά μπορεί να 
εισαγάγει στη διάρκεια μιας καθορισμένης 
χρονικής περιόδου ή εναλλακτικούς 
διευθετήσεις με ισοδύναμη ισχύ, όπως 
διαχείριση θέσης με όρια αυτόματης 
επανεξέτασης, που πρέπει να 
εφαρμοστούν προς:

αριθμό των συμβάσεων που κάθε μέλος ή 
συμμετέχων στην αγορά, ή κατηγορία 
μελών ή συμμετεχόντων στην αγορά,
μπορεί να εισαγάγει στη διάρκεια μιας 
καθορισμένης χρονικής περιόδου με 
στόχο:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα όρια σε μεμονωμένους συμμετέχοντες στην αγορά μπορεί να είναι αποτελεσματικά για την 
αποτροπή της κατάχρησης και χειραγώγησης της αγοράς. Ωστόσο, όρια σε απολύτως 
κερδοσκοπικές δραστηριότητες (που δηλαδή δεν προσφέρουν χρηματιστηριακή κάλυψη) (ή 
υποκατηγορίες όπως κεφάλαια του δείκτη βασικών εμπορευμάτων) απαιτούνται επίσης για να 
αποφευχθεί η στρέβλωση των τιμών από τα βασικά επίπεδα και η έντονη αστάθεια.

Τροπολογία 1098
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι διαχειριστές ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, εφαρμόζουν όρια στον 
αριθμό των συμβάσεων που κάθε μέλος ή 
συμμετέχων στην αγορά μπορεί να 
εισαγάγει στη διάρκεια μιας καθορισμένης 
χρονικής περιόδου ή εναλλακτικούς 
διευθετήσεις με ισοδύναμη ισχύ, όπως 
διαχείριση θέσης με όρια αυτόματης 
επανεξέτασης, που πρέπει να εφαρμοστούν 
προς:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι διαχειριστές ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, εφαρμόζουν όρια στον 
αριθμό των συμβάσεων που κάθε μέλος ή 
συμμετέχων στην αγορά, εξαιρουμένων 
των μη χρηματοπιστωτικών μελών ή 
συμμετεχόντων που ενεργούν για τη 
χρηματιστηριακή κάλυψη της παραγωγής 
των αντίστοιχων ομάδων τους, μπορεί να 
εισαγάγει στη διάρκεια μιας καθορισμένης 
χρονικής περιόδου ή εναλλακτικούς 
διευθετήσεις με ισοδύναμη ισχύ, όπως 
διαχείριση θέσης με όρια αυτόματης 
επανεξέτασης, που πρέπει να εφαρμοστούν 
προς:

Or. en
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Τροπολογία 1099
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι διαχειριστές ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, εφαρμόζουν όρια στον 
αριθμό των συμβάσεων που κάθε μέλος ή 
συμμετέχων στην αγορά μπορεί να 
εισαγάγει στη διάρκεια μιας 
καθορισμένης χρονικής περιόδου ή 
εναλλακτικές διευθετήσεις με ισοδύναμη 
ισχύ, όπως διαχείριση θέσης με όρια 
αυτόματης επανεξέτασης, που πρέπει να 
εφαρμοστούν προς:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι διαχειριστές ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, ελέγχουν τις θέσεις 
(έλεγχος θέσεων) προς:

Or. de

Τροπολογία 1100
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι διαχειριστές ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, εφαρμόζουν όρια στον 
αριθμό των συμβάσεων που κάθε μέλος ή 
συμμετέχων στην αγορά μπορεί να 
εισαγάγει στη διάρκεια μιας καθορισμένης 
χρονικής περιόδου ή εναλλακτικούς 
διευθετήσεις με ισοδύναμη ισχύ, όπως 
διαχείριση θέσης με όρια αυτόματης 
επανεξέτασης, που πρέπει να 

Τα κράτη μέλη απαιτούν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι διαχειριστές 
ΠΜΔ και ΟΜΔ που θέτουν σε 
διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται 
παράγωγα επί εμπορευμάτων, εφαρμόζουν 
όρια στον αριθμό των συμβάσεων που 
κάθε μέλος ή συμμετέχων στην αγορά ή
μια κατηγορία μελών ή συμμετεχόντων 
στην αγορά, μπορεί να εισαγάγει στη 
διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής 
περιόδου με στόχο:
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εφαρμοστούν προς:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα όρια για κατηγορίες συμμετεχόντων στην αγορά καθώς και για μεμονωμένους 
συμμετέχοντες στην αγορά απαιτούνται για να αποφευχθεί η στρέβλωση της λειτουργίας 
διαπίστωσης των τιμών σε αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων.

Τροπολογία 1101
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι διαχειριστές ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, εφαρμόζουν όρια στον 
αριθμό των συμβάσεων που κάθε μέλος ή 
συμμετέχων στην αγορά μπορεί να 
εισαγάγει στη διάρκεια μιας καθορισμένης 
χρονικής περιόδου ή εναλλακτικούς
διευθετήσεις με ισοδύναμη ισχύ, όπως 
διαχείριση θέσης με όρια αυτόματης 
επανεξέτασης, που πρέπει να εφαρμοστούν 
προς:

Τα κράτη μέλη σε στενή συνεργασία με 
την ΕΑΚΑΑ διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες 
αρχές εφαρμόζουν σε ρυθμιζόμενες 
αγορές, διαχειριστές ΠΜΔ και ΟΜΔ που 
θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων καθώς και σε 
εξωχρηματιστηριακούς διαπραγματευτές 
εκ των προτέρων και εκ των υστέρων 
όρια στον αριθμό και στις αγορές και στις 
πλασματικές αξίες των συμβάσεων που 
κάθε πρόσωπο ή πρόσωπα καθώς και 
διάφορες κατηγορίες επενδυτών μπορεί 
να εισαγάγει στη διάρκεια μιας 
καθορισμένης χρονικής περιόδου, καθώς 
και πρόσθετες εναλλακτικές διευθετήσεις 
ως συμπλήρωμα στα σχετικά όρια, όπως 
διαχείριση θέσης με όρια αυτόματης 
επανεξέτασης, που πρέπει να εφαρμοστούν 
προς:

Or. en

Τροπολογία 1102
Gunnar Hökmark
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι διαχειριστές ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, εφαρμόζουν όρια στον 
αριθμό των συμβάσεων που κάθε μέλος ή 
συμμετέχων στην αγορά μπορεί να 
εισαγάγει στη διάρκεια μιας 
καθορισμένης χρονικής περιόδου ή
εναλλακτικούς διευθετήσεις με ισοδύναμη 
ισχύ, όπως διαχείριση θέσης με όρια 
αυτόματης επανεξέτασης, που πρέπει να 
εφαρμοστούν προς:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι διαχειριστές ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, εφαρμόζουν εξουσίες 
διαχείρισης θέσης με όρια αυτόματης 
επανεξέτασης, οι οποίες ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν όρια θέσης στο μέγεθος 
της θέσης που κάθε μέλος ή συμμετέχων 
στην αγορά μπορεί να εισαγάγει αλλά μόνο 
κατά τη διάρκεια του μήνα παράδοσης 
του σχετικού παραγώγου επί 
εμπορευμάτων ή εναλλακτικές
διευθετήσεις με ισοδύναμη ισχύ, που 
πρέπει να εφαρμοστούν προς:

Or. en

Τροπολογία 1103
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι διαχειριστές ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, εφαρμόζουν όρια στον 
αριθμό των συμβάσεων που κάθε μέλος ή 
συμμετέχων στην αγορά μπορεί να 
εισαγάγει στη διάρκεια μιας καθορισμένης 
χρονικής περιόδου ή εναλλακτικούς 
διευθετήσεις με ισοδύναμη ισχύ, όπως 
διαχείριση θέσης με όρια αυτόματης 
επανεξέτασης, που πρέπει να εφαρμοστούν 
προς:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι διαχειριστές ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, εφαρμόζουν όρια σε 
ανοιχτές θέσεις που κάθε μέλος ή 
συμμετέχων στην αγορά μπορεί να 
εισαγάγει στη διάρκεια μιας καθορισμένης 
χρονικής περιόδου ή εναλλακτικούς 
διευθετήσεις με ισοδύναμη ισχύ, όπως 
διαχείριση θέσης με όρια αυτόματης 
επανεξέτασης, που πρέπει να εφαρμοστούν 
προς:
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Or. en

Τροπολογία 1104
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι διαχειριστές ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, εφαρμόζουν όρια στον 
αριθμό των συμβάσεων που κάθε μέλος ή 
συμμετέχων στην αγορά μπορεί να 
εισαγάγει στη διάρκεια μιας καθορισμένης 
χρονικής περιόδου ή εναλλακτικούς 
διευθετήσεις με ισοδύναμη ισχύ, όπως 
διαχείριση θέσης με όρια αυτόματης 
επανεξέτασης, που πρέπει να εφαρμοστούν 
προς:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι διαχειριστές ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, εφαρμόζουν όρια στον 
αριθμό των συμβάσεων που κάθε 
πρόσωπο μπορεί να εισαγάγει στη 
διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής 
περιόδου ή εναλλακτικούς διευθετήσεις με 
ισοδύναμη ισχύ, όπως διαχείριση θέσης με 
όρια αυτόματης επανεξέτασης, που πρέπει 
να εφαρμοστούν προς:

Or. en

Τροπολογία 1105
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποστήριξη της ρευστότητας, α) υποστήριξη της ρευστότητας που 
απαιτείται για την κάλυψη του κινδύνου 
που σχετίζεται άμεσα και αντικειμενικά 
με εμπορικές δραστηριότητες αναφορικά 
με το υποκείμενο εμπόρευμα,

Or. en
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Τροπολογία 1106
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποστήριξη της ρευστότητας, α) εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για 
τη στήριξη της αγοράς που απαιτείται 
από συναλλαγές καλόπιστης 
χρηματιστηριακής κάλυψης και μείωση 
της αστάθειας,

Or. en

Τροπολογία 1107
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υποστήριξη ορθών όρων τιμολόγησης
και διακανονισμού.

γ) διασφάλιση ότι η λειτουργία 
διαπίστωσης τιμών και οι όροι
διακανονισμού της υποκείμενης αγοράς 
δεν διαταράσσονται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πρωταρχικός στόχος της ρύθμισης της αγοράς εμπορευμάτων πρέπει να είναι η παροχή της 
δυνατότητας σε παραγωγούς και καταναλωτές της πραγματικής οικονομίας να αντισταθμίζουν 
τον κίνδυνο, σε μία εύρυθμη αγορά, με τιμές που αντιπροσωπεύουν, τόσο από πλευράς επιπέδου 
όσο και από πλευράς αστάθειας, τους βασικούς κινητήριους μοχλούς προσφοράς και ζήτησης 
παρά τα ρευστά συμφέροντα της οικονομικής κερδοσκοπίας.

Τροπολογία 1108
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) διασφάλιση της διαπίστωσης τιμών 
για την αγορά ενσώματων αγαθών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ είναι σημαντικό η ρευστότητα στις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων να επαρκεί 
προκειμένου οι εμπορικοί συμμετέχοντες να αντισταθμίζουν τον κίνδυνο που συνδέεται με το 
υποκείμενο εμπόρευμα, πολλές από αυτές τις αγορές πλήττονται από επίπεδα κεφαλαίου κατά 
πολύ μεγαλύτερα από το συγκεκριμένο επίπεδο, και το οποίο μπορεί να προκαλέσει στρέβλωση 
των τιμών από τα βασικά επίπεδα, υπονομεύοντας της λειτουργία διαπίστωσης των τιμών τους 
και επιφέροντας σημαντικές επιπτώσεις σε καταναλωτές και επιχειρήσεις εντός της Ένωσης και 
παγκοσμίως. Τα επίπεδα αυτά έχουν αυξηθεί δραματικά σε λιγότερο από 10 χρόνια.

Τροπολογία 1109
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) προστασία της λειτουργίας 
διαπίστωσης τιμών για το υποκείμενο 
εμπόρευμα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα όρια για κατηγορίες συμμετεχόντων στην αγορά καθώς και για μεμονωμένους 
συμμετέχοντες στην αγορά απαιτούνται για να αποφευχθεί η στρέβλωση της λειτουργία 
διαπίστωσης των τιμών των αγορών παραγώγων επί εμπορευμάτων.

Τροπολογία 1110
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) αποτροπή, μείωση ή κατάργηση της 
υπερβολικής κερδοσκοπίας και 
αστάθειας των τιμών.

Or. en

Τροπολογία 1111
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) αποτροπή της σύστασης μεγαλύτερων 
θέσεων στρέβλωσης της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ είναι σημαντικό η ρευστότητα στις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων να επαρκεί 
προκειμένου οι εμπορικοί συμμετέχοντες να αντισταθμίζουν τον κίνδυνο που συνδέεται με το 
υποκείμενο εμπόρευμα, πολλές από αυτές τις αγορές πλήττονται από επίπεδα κεφαλαίου κατά 
πολύ μεγαλύτερα από το συγκεκριμένο επίπεδο, και το οποίο μπορεί να προκαλέσει στρέβλωση 
των τιμών από τα βασικά επίπεδα, υπονομεύοντας της λειτουργία διαπίστωσης των τιμών τους 
και επιφέροντας σημαντικές επιπτώσεις σε καταναλωτές και επιχειρήσεις εντός της Ένωσης και 
παγκοσμίως. Τα επίπεδα αυτά έχουν αυξηθεί δραματικά σε λιγότερο από 10 χρόνια.

Τροπολογία 1112
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) αποτροπή, μετριασμό ή κατάργηση 
της υπερβολικής κερδοσκοπίας και 
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αστάθειας του υποκείμενου 
εμπορεύματος.

Or. en

Τροπολογία 1113
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον υπολογισμό των ανοικτών 
θέσεων που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο, ένας εμπορικός οργανισμός δεν 
περιλαμβάνει συμβόλαια που έχει συνάψει 
ο οργανισμός τα οποία αντικειμενικά 
θεωρούνται ότι περιορίζουν τους 
κινδύνους που συνδέονται άμεσα με την 
εμπορική δραστηριότητα του 
οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συμβόλαια που συνάπτουν εμπορικοί οργανισμοί για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων δεν 
πρέπει να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό. Όσον αφορά τους «εμπορικούς οργανισμούς», 
παραπέμπουμε στο άρθρο 60 παράγραφος 3 στοιχείο δ). Συγκρίνετε με το άρθρο 7 παράγραφος 
3 του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών.

Τροπολογία 1114
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα όρια ή οι διευθετήσεις είναι διαφανείς 
και δεν εμπεριέχουν διακριτική 
μεταχείριση, καθορίζουν τα πρόσωπα για 
τα οποία ισχύουν και τυχόν εξαιρέσεις και 
λαμβάνουν υπ’ όψη τη φύση και τη 
σύνθεση των συμμετεχόντων στην αγορά 
και τη χρήση των συμβάσεων 
συναλλαγών. Καθορίζουν σαφή ποσοτικά 
όρια, όπως τον μέγιστο αριθμό 
συμβάσεων τις οποίες μπορεί να συνάψει 
ένα πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της υποκείμενης αγοράς 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των προτύπων παραγωγής, κατανάλωσης 
και μεταφορών στην αγορά.

Τα όρια ή οι διευθετήσεις είναι διαφανείς 
και δεν εμπεριέχουν διακριτική 
μεταχείριση, καθορίζουν τα πρόσωπα για 
τα οποία ισχύουν και τυχόν εξαιρέσεις και 
λαμβάνουν υπ’ όψη τη φύση και τη 
σύνθεση των συμμετεχόντων στην αγορά 
τη χρήση των συμβάσεων συναλλαγών και 
τα χαρακτηριστικά της υποκείμενης 
αγοράς εμπορευμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων 
παραγωγής, κατανάλωσης και μεταφορών 
στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα όριο δεν πρέπει να αναφέρεται στον αριθμό των συμβάσεων που μπορεί να συνάψει ένα 
πρόσωπο. Ανάλογα με τη δομή της αγοράς, τα αυτοματοποιημένα όρια μπορεί να επιφέρουν 
αρνητικές επιπτώσεις στη ρευστότητα των τόπων διαπραγμάτευσης. Εάν πρέπει να εφαρμόζεται 
όριο στα παράγωγα επί εμπορευμάτων, πρέπει να αναφέρεται στις ανοικτές θέσεις (τόσο στο 
άρθρο 59 όσο και στο άρθρο 72 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)). Συγκρίνετε με το άρθρο 60 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο: «ανοικτές θέσεις». Συγκρίνετε με τον υπολογισμό για το όριο 
εκκαθάρισης στο άρθρο 7 του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών.

Τροπολογία 1115
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα όρια ή οι διευθετήσεις είναι διαφανείς 
και δεν εμπεριέχουν διακριτική 
μεταχείριση, καθορίζουν τα πρόσωπα για 
τα οποία ισχύουν και τυχόν εξαιρέσεις και 
λαμβάνουν υπ’ όψη τη φύση και τη 
σύνθεση των συμμετεχόντων στην αγορά 
και τη χρήση των συμβάσεων 

Τα όρια ή οι διευθετήσεις είναι διαφανείς 
και δεν εμπεριέχουν διακριτική 
μεταχείριση, καθορίζουν τα πρόσωπα για 
τα οποία ισχύουν και τυχόν εξαιρέσεις και 
λαμβάνουν υπ’ όψη τη φύση και τη 
σύνθεση των συμμετεχόντων στην αγορά 
και τη χρήση των συμβάσεων 
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συναλλαγών. Καθορίζουν σαφή ποσοτικά 
όρια, όπως τον μέγιστο αριθμό συμβάσεων 
τις οποίες μπορεί να συνάψει ένα 
πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της υποκείμενης αγοράς 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των προτύπων παραγωγής, κατανάλωσης 
και μεταφορών στην αγορά.

συναλλαγών. Καθορίζουν σαφή ποσοτικά 
όρια, όπως τον μέγιστο αριθμό ανοικτών 
συμβολαίων τα οποία μπορεί να διατηρεί
ένα πρόσωπο στο τέλος της λήξης μιας 
σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της υποκείμενης αγοράς 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των προτύπων παραγωγής, κατανάλωσης 
και μεταφορών στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 1116
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα όρια ή οι διευθετήσεις είναι διαφανείς 
και δεν εμπεριέχουν διακριτική 
μεταχείριση, καθορίζουν τα πρόσωπα για 
τα οποία ισχύουν και τυχόν εξαιρέσεις και 
λαμβάνουν υπ’ όψη τη φύση και τη 
σύνθεση των συμμετεχόντων στην αγορά 
και τη χρήση των συμβάσεων 
συναλλαγών. Καθορίζουν σαφή ποσοτικά 
όρια, όπως τον μέγιστο αριθμό συμβάσεων 
τις οποίες μπορεί να συνάψει ένα 
πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της υποκείμενης αγοράς 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των προτύπων παραγωγής, κατανάλωσης 
και μεταφορών στην αγορά.

Τα όρια είναι διαφανή και δεν εμπεριέχουν 
διακριτική μεταχείριση, καθορίζουν τα 
πρόσωπα για τα οποία ισχύουν και τυχόν 
εξαιρέσεις και λαμβάνουν υπ’ όψη τη 
φύση και τη σύνθεση των συμμετεχόντων 
στην αγορά και τη χρήση των συμβάσεων 
συναλλαγών. Ειδικότερα, τα όρια 
προβαίνουν σε διάκριση μεταξύ των 
θέσεων οι οποίες αντικειμενικά 
περιορίζουν τους κινδύνους που 
συνδέονται άμεσα με εμπορικές 
δραστηριότητες σε σχέση με το 
εμπόρευμα και των λοιπών θέσεων.

Καθορίζουν σαφή ποσοτικά όρια, όπως τον 
μέγιστο αριθμό συμβάσεων τις οποίες 
μπορεί να συνάψει ένα πρόσωπο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά 
της υποκείμενης αγοράς εμπορευμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων 
παραγωγής, κατανάλωσης και μεταφορών 
στην αγορά. Εφαρμόζονται τόσο σε 
συμβάσεις διαφοράς και συμβάσεις 
αυτούσιας εκπλήρωσης όσο και για τον 
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μήνα άμεσης παράδοσης, για μία και 
μόνο παράδοση και για όλους τους μήνες 
παράδοσης.

Or. en

Τροπολογία 1117
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα όρια ή οι διευθετήσεις είναι διαφανείς
και δεν εμπεριέχουν διακριτική 
μεταχείριση, καθορίζουν τα πρόσωπα για 
τα οποία ισχύουν και τυχόν εξαιρέσεις και 
λαμβάνουν υπ’ όψη τη φύση και τη 
σύνθεση των συμμετεχόντων στην αγορά 
και τη χρήση των συμβάσεων 
συναλλαγών. Καθορίζουν σαφή ποσοτικά 
όρια, όπως τον μέγιστο αριθμό 
συμβάσεων τις οποίες μπορεί να συνάψει
ένα πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της υποκείμενης αγοράς 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των προτύπων παραγωγής, κατανάλωσης 
και μεταφορών στην αγορά.

Ο έλεγχος θέσεων είναι διαφανής και δεν 
εμπεριέχει διακριτική μεταχείριση, 
καθορίζει τα πρόσωπα για τα οποία 
ισχύουν και τυχόν εξαιρέσεις, ειδικότερα 
για τα παράγωγα επί εμπορευμάτων, τα 
οποία μειώνουν τους αντικειμενικά 
μετρούμενους κινδύνους, και λαμβάνει
υπ’ όψη τη φύση και τη σύνθεση των 
συμμετεχόντων στην αγορά και τη χρήση 
των συμβάσεων συναλλαγών. Καθορίζει
σαφή ποσοτικά όρια, όπως τη μέγιστη
καθαρή θέση η οποία μπορεί να ισχύει για
ένα πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της υποκείμενης αγοράς 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των προτύπων παραγωγής, κατανάλωσης 
και μεταφορών στην αγορά.

Or. de

Τροπολογία 1118
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα όρια ή οι διευθετήσεις είναι διαφανείς 
και δεν εμπεριέχουν διακριτική 

Τα όρια και οι διευθετήσεις είναι 
διαφανείς και δεν εμπεριέχουν διακριτική 
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μεταχείριση, καθορίζουν τα πρόσωπα για 
τα οποία ισχύουν και τυχόν εξαιρέσεις και 
λαμβάνουν υπ’ όψη τη φύση και τη 
σύνθεση των συμμετεχόντων στην αγορά 
και τη χρήση των συμβάσεων 
συναλλαγών. Καθορίζουν σαφή ποσοτικά 
όρια, όπως τον μέγιστο αριθμό συμβάσεων 
τις οποίες μπορεί να συνάψει ένα 
πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της υποκείμενης αγοράς 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των προτύπων παραγωγής, κατανάλωσης 
και μεταφορών στην αγορά.

μεταχείριση, καθορίζουν τα πρόσωπα για 
τα οποία ισχύουν και τυχόν εξαιρέσεις και 
λαμβάνουν υπ’ όψη τη φύση και τη 
σύνθεση των συμμετεχόντων στην αγορά 
και τη χρήση των συμβάσεων 
συναλλαγών. Ειδικότερα, τα όρια 
προβαίνουν σε διάκριση μεταξύ των 
θέσεων οι οποίες αντικειμενικά 
περιορίζουν τους κινδύνους που 
συνδέονται άμεσα με εμπορικές 
δραστηριότητες σε σχέση με το 
εμπόρευμα, και των λοιπών θέσεων.
Καθορίζουν σαφή ποσοτικά όρια, όπως τον 
μέγιστο αριθμό συμβάσεων τις οποίες 
μπορεί να συνάψει ένα πρόσωπο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά 
της υποκείμενης αγοράς εμπορευμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων 
παραγωγής, κατανάλωσης και μεταφορών 
στην αγορά.

Όρια εφαρμόζονται επίσης στην καθαρή 
θέση μελών ή συμμετεχόντων στην αγορά 
σε όλο το εύρος ρυθμιζόμενων αγορών, 
ΠΜΔ, ΟΜΔ και σε οποιαδήποτε θέση σε 
ισοδύναμες συμβάσεις που 
διαπραγματεύονται εκτός των τόπων 
αυτών.
Τα όρια καθορίζονται για κάθε μήνα για 
τον οποίο διατηρείται ένα αντίστοιχο 
χρηματοπιστωτικό προϊόν.
Τα όρια κοινοποιούνται στην ΕΑΚΑΑ και 
υπόκεινται σε έλεγχό της. Η ΕΑΚΑΑ 
ορίζει για μέλη ή συμμετέχοντες στην 
αγορά που δραστηριοποιούνται σε 
διαφορετικούς τόπους διαπραγμάτευσης 
εντός της ΕΕ ένα γενικό όριο το οποίο να 
εφαρμόζεται σε όλο το εύρος της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα όρια για κατηγορίες συμμετεχόντων στην αγορά καθώς και για μεμονωμένους 
συμμετέχοντες στην αγορά απαιτούνται για να αποφευχθεί η στρέβλωση της λειτουργία 
διαπίστωσης των τιμών των αγορών παραγώγων επί εμπορευμάτων. Τα όρια πρέπει να 
ορίζονται για κάθε μήνα που τηρείται το προϊόν. Εάν τα όρια καθορίζονται για διάστημα κοντά 
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στη λήξη ή άλλο μοναδικό σημείο, μπορεί εύκολα να υπάρξει εκτροπή από αυτά.

Τροπολογία 1119
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα όρια ή οι διευθετήσεις είναι διαφανείς 
και δεν εμπεριέχουν διακριτική 
μεταχείριση, καθορίζουν τα πρόσωπα για 
τα οποία ισχύουν και τυχόν εξαιρέσεις και 
λαμβάνουν υπ’ όψη τη φύση και τη 
σύνθεση των συμμετεχόντων στην αγορά
και τη χρήση των συμβάσεων 
συναλλαγών. Καθορίζουν σαφή ποσοτικά 
όρια, όπως τον μέγιστο αριθμό συμβάσεων 
τις οποίες μπορεί να συνάψει ένα 
πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της υποκείμενης αγοράς
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των προτύπων παραγωγής, κατανάλωσης 
και μεταφορών στην αγορά.

Τα όρια και οι διευθετήσεις είναι 
διαφανείς και δεν εμπεριέχουν διακριτική 
μεταχείριση, καθορίζουν τα πρόσωπα για 
τα οποία ισχύουν και τυχόν εξαιρέσεις και 
λαμβάνουν υπ’ όψη τη φύση και τη 
σύνθεση της αγοράς και τη χρήση των 
συμβάσεων συναλλαγών από το εν λόγω 
πρόσωπο. Καθορίζουν σαφή ποσοτικά και 
ποιοτικά όρια, όπως τον μέγιστο αριθμό 
και την αγορά και τις πλασματικές αξίες 
συμβάσεων τις οποίες μπορεί να συνάψει 
ένα πρόσωπο και διάφορες κατηγορίες 
επενδυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά των υποκείμενων αγορών
εμπορευμάτων και την αλληλεπίδρασή 
τους με άλλες αγορές, 
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων 
παραγωγής, κατανάλωσης, 
διαμεσολάβησης και μεταφορών, 
εκτιμώμενων και επίσημων επιπέδων 
αποθεμάτων συμπεριλαμβανομένων των 
προπληρωμένων συμβάσεων, 
δυνατοτήτων πρόσθετης παραγωγής και 
μακροπρόθεσμων τάσεων προσφοράς και 
ζήτησης στην αγορά. Όρια εφαρμόζονται 
σε συμβάσεις διαφοράς και συμβάσεις 
αυτούσιας εκπλήρωσης καθώς και σε 
συμβάσεις που διατηρεί ένα πρόσωπο 
κατά τον μήνα άμεσης παράδοσης και σε 
οποιαδήποτε μεταγενέστερη περίοδο 
παράδοσης ή διακανονισμού. Κατά τον 
καθορισμό των ορίων η ΕΑΚΑΑ και τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τηρούνται 
τα νόμιμα συμφέροντα των 
συμμετεχόντων που εκτελούν καλόπιστες 
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διαδικασίες αντιστάθμισης κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 1120
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα όρια ή οι διευθετήσεις είναι διαφανείς 
και δεν εμπεριέχουν διακριτική 
μεταχείριση, καθορίζουν τα πρόσωπα για 
τα οποία ισχύουν και τυχόν εξαιρέσεις και 
λαμβάνουν υπ’ όψη τη φύση και τη 
σύνθεση των συμμετεχόντων στην αγορά 
και τη χρήση των συμβάσεων 
συναλλαγών. Καθορίζουν σαφή ποσοτικά 
όρια, όπως τον μέγιστο αριθμό συμβάσεων 
τις οποίες μπορεί να συνάψει ένα 
πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της υποκείμενης αγοράς 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των προτύπων παραγωγής, κατανάλωσης 
και μεταφορών στην αγορά.

Τα όρια ή οι διευθετήσεις είναι διαφανείς 
και δεν εμπεριέχουν διακριτική 
μεταχείριση, καθορίζουν τα πρόσωπα για 
τα οποία ισχύουν και τυχόν εξαιρέσεις και 
λαμβάνουν υπ’ όψη τη φύση και τη 
σύνθεση των συμμετεχόντων στην αγορά 
και τη χρήση των συμβάσεων 
συναλλαγών. Καθορίζουν σαφή ποσοτικά 
όρια, όπως τον μέγιστο αριθμό συμβάσεων 
τις οποίες μπορεί να συνάψει ένα 
πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της υποκείμενης αγοράς 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των προτύπων παραγωγής, κατανάλωσης 
και μεταφορών στην αγορά. Ειδικότερα, 
γίνεται διάκριση μεταξύ των θέσεων οι 
οποίες περιορίζουν τους κινδύνους που 
συνδέονται άμεσα με εμπορικές 
δραστηριότητες σε σχέση με το 
εμπόρευμα, και των λοιπών θέσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που εξακολουθούν να εισάγονται όρια, είναι αναγκαία η εξαίρεση για τις 
συναλλαγές άμβλυνσης κινδύνου των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων. Τα όρια θέσεων θα 
περιόριζαν αδικαιολόγητα την δυνατότητα διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων. Σε περίπτωση 
ex post μείωσης των ορίων, θα ενέσκηπτε πιθανώς υποχρέωση για εκ νέου άνοιγμα των 
θέσεων. Και οι δύο περιπτώσεις θα ήταν αντίθετες προς τον στόχο της μείωσης των κινδύνων. 
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Τροπολογία 1121
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα όρια ή οι διευθετήσεις είναι διαφανείς 
και δεν εμπεριέχουν διακριτική 
μεταχείριση, καθορίζουν τα πρόσωπα για 
τα οποία ισχύουν και τυχόν εξαιρέσεις και 
λαμβάνουν υπ’ όψη τη φύση και τη 
σύνθεση των συμμετεχόντων στην αγορά 
και τη χρήση των συμβάσεων 
συναλλαγών. Καθορίζουν σαφή ποσοτικά 
όρια, όπως τον μέγιστο αριθμό 
συμβάσεων τις οποίες μπορεί να συνάψει 
ένα πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της υποκείμενης αγοράς 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των προτύπων παραγωγής, κατανάλωσης 
και μεταφορών στην αγορά.

Οι εξουσίες είναι διαφανείς και δεν 
εμπεριέχουν διακριτική μεταχείριση, 
καθορίζουν τα πρόσωπα για τα οποία 
ισχύουν και τυχόν εξαιρέσεις και 
λαμβάνουν υπ’ όψη τη φύση και τη 
σύνθεση των συμμετεχόντων στην αγορά 
και τη χρήση των συμβάσεων συναλλαγών 
και επίσης λαμβάνουν υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της ρευστότητας της 
υποκείμενης αγοράς εμπορευμάτων καθώς 
και τα πρότυπα παραγωγής, κατανάλωσης 
και μεταφορών στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 1122
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα όρια ή οι διευθετήσεις είναι διαφανείς 
και δεν εμπεριέχουν διακριτική 
μεταχείριση, καθορίζουν τα πρόσωπα για 
τα οποία ισχύουν και τυχόν εξαιρέσεις και 
λαμβάνουν υπ’ όψη τη φύση και τη 
σύνθεση των συμμετεχόντων στην αγορά
και τη χρήση των συμβάσεων 
συναλλαγών. Καθορίζουν σαφή ποσοτικά 
όρια, όπως τον μέγιστο αριθμό συμβάσεων 
τις οποίες μπορεί να συνάψει ένα 
πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της υποκείμενης αγοράς 

Τα όρια ή οι διευθετήσεις καθορίζονται 
από την αρμόδια αρχή της ρυθμιζόμενης 
αγοράς ή του ΠΜΔ. Είναι διαφανείς και 
δεν εμπεριέχουν διακριτική μεταχείριση, 
καθορίζουν τα πρόσωπα για τα οποία 
ισχύουν και τυχόν εξαιρέσεις και 
λαμβάνουν υπ’ όψη τη φύση και τη 
σύνθεση της αγοράς και τη χρήση των 
συμβάσεων συναλλαγών από τα εν λόγω 
πρόσωπα. Καθορίζουν σαφή ποσοτικά 
όρια, όπως τον μέγιστο αριθμό συμβάσεων 
τις οποίες μπορεί να συνάψει ένα πρόσωπο 
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εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των προτύπων παραγωγής, κατανάλωσης 
και μεταφορών στην αγορά.

ή πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της αγοράς παραγώγων 
και της υποκείμενης αγοράς 
εμπορευμάτων.

Or. en

Τροπολογία 1123
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
παρόμοια όρια και διευθετήσεις 
εφαρμόζονται σε παράγωγα επί 
εμπορευμάτων που δεν είναι εισηγμένα ή 
διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη 
αγορά ή ΠΜΔ πριν την παρέλευση [Χ] 
ετών από την έναρξη ισχύος των 
παραπάνω ορίων και διευθετήσεων, στην 
οποία χρονική στιγμή η σχετική αρμόδια 
αρχή αναλαμβάνει την ευθύνη για την 
εφαρμογή όλων των σχετικών ορίων και 
διευθετήσεων.

Or. en

Τροπολογία 1124
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
διαχειριστές ΠΜΔ και ΟΜΔ διεξάγουν 
αυτούς τους ελέγχους, όπου οι 
λεπτομέρειες των κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων ορίζονται σύμφωνα με την 
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παράγραφο 3α, ως εξής:
a) τα μέλη και οι συμμετέχοντες των 
ρυθμιζόμενων αγορών, των ΠΜΔ και των 
ΟΜΔ αναφέρουν στον αντίστοιχο τόπο 
διαπραγμάτευσης τις λεπτομέρειες 
σχετικά με τις θέσεις τους σύμφωνα με το 
άρθρο 60 παράγραφος 2· 
β) οι ρυθμιζόμενες αγορές καθώς και οι 
διαχειριστές ΠΜΔ και ΟΜΔ ζητούν από 
τα μέλη και τους συμμετέχοντες 
πληροφορίες, οι οποίες αφορούν κάθε
σχετική τεκμηρίωση σχετικά με το 
μέγεθος και τον σκοπό θέσης ή 
ανοίγματος που δημιουργήθηκε μέσω 
παράγωγου·
γ) με βάση την ανάλυση των 
πληροφοριών που έχουν ληφθεί σύμφωνα 
με τα στοιχεία α) και β), οι ρυθμιζόμενες 
αγορές και οι διαχειριστές ΠΜΔ και 
ΟΜΔ μπορούν να ζητήσουν ή να λάβουν 
μέτρα για τη μερική ή πλήρη μείωση του 
μεγέθους της θέσης ή του ανοίγματος 
παράγωγων επί εμπορευμάτων μέσω των 
σχετικών μελών ή συμμετεχόντων, όταν 
απαιτείται, για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των επηρεαζόμενων αγορών·
δ) με βάση την ανάλυση των 
πληροφοριών που έχουν ληφθεί σύμφωνα 
με τα στοιχεία α) και β), οι ρυθμιζόμενες 
αγορές και οι διαχειριστές ΠΜΔ και 
ΟΜΔ μπορούν να περιορίσουν την 
ικανότητα των μελών ή των 
συμμετεχόντων στην αγορά να 
εισέρχονται σε παράγωγο επί 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης 
της θέσπισης ορίων που δεν εισάγουν 
διακρίσεις ως προς τις θέσεις που κάθε 
μέλος ή συμμετέχων στην αγορά μπορεί 
να συνάψει για καθορισμένη χρονική 
περίοδο, όταν απαιτείται η διασφάλιση 
της ακεραιότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των επηρεαζόμενων αγορών, 
εφόσον δεν επαρκούν τα μέτρα του 
στοιχείου γ)·
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ε) οι ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ και 
ΟΜΔ ενημερώνουν σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 την αρμόδια αρχή για τις 
λεπτομέρειες των πληροφοριών και των 
μέτρων που έχουν λάβει σύμφωνα με τα 
στοιχεία β) μέχρι δ).

Or. de

Τροπολογία 1125
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά 
με τον καθορισμό του βαθμού στον οποίο 
πρέπει να εφαρμόζονται τυχόν όρια σε 
θέσεις σε παράγωγα επί εμπορευμάτων
σύμφωνα με την παράγραφο 1. 
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […]*.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
__________________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: …

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑΑ είναι αρμόδια να καθορίζει και να εφαρμόζει τα όρια θέσης επί του αριθμού 
συμβάσεων. Τα όρια θέσης πρέπει να καθορίζονται σε συνολική βάση σε επίπεδο νομικής 
οντότητας για να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των αγορών. Κατά τον καθορισμό των 
ορίων θέσης θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των θέσεων που συνδέονται άμεσα 
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με εμπορικές δραστηριότητες σε σχέση με το εμπόρευμα και των λοιπών θέσεων.

Τροπολογία 1126
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι εμπορικές επιχειρήσεις δεν 
υπόκεινται σε όρια θέσης για προϊόντα 
που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες 
διαχείρισης κινδύνων ή στο πλαίσιο της 
τήρησης κανονιστικών υποχρεώσεων 
συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις που χρειάζονται να έχουν πρόσβαση σε αγορές προκειμένου να διαχειρίζονται
κινδύνους σχετικά με τη δραστηριότητα του υποκείμενου εμπορεύματος πρέπει να εξαιρούνται 
από τα όρια θέσης. Τα όρια θέση εμποδίζουν την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων καθώς 
οι επιχειρήσεις θα είχαν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τους κινδύνους τους για την τιμή των 
εμπορευμάτων μόνο μέχρι ορισμένο επίπεδο.

Τροπολογία 1127
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. τα χρηματοπιστωτικά μέσα των μη 
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, τα 
οποία συμβάλλουν στην αντικειμενικά 
μετρούμενη μείωση των κινδύνων που 
συνδέονται άμεσα με την εμπορική 
δραστηριότητα ή τη δραστηριότητα 
χρηματοδότησης της επιχείρησης, 
εξαιρούνται από τα όρια ή τις 
εναλλακτικές διευθετήσεις με ισοδύναμη 
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ισχύ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που εξακολουθούν να εισάγονται όρια, είναι αναγκαία η εξαίρεση για τις 
συναλλαγές άμβλυνσης κινδύνου των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων. Τα όρια θέσεων θα 
περιόριζαν αδικαιολόγητα τη δυνατότητα διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων. Σε περίπτωση ex 
post μείωσης των ορίων, θα ενέσκηπτε πιθανώς υποχρέωση για εκ νέου άνοιγμα των θέσεων. 
Και οι δύο περιπτώσεις θα ήταν αντίθετες προς τον στόχο της μείωσης των κινδύνων. 

Τροπολογία 1128
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι ΠΜΔ και οι 
ΟΜΔ ενημερώνουν την οικεία αρμόδια 
αρχή σχετικά με τις λεπτομέρειες των 
ορίων ή των διευθετήσεων. Η αρμόδια 
αρχή κοινοποιεί τις ίδιες πληροφορίες στην 
ΕΑΚΑΑ η οποία δημοσιεύει και διατηρεί 
στον ιστότοπό της βάση δεδομένων με 
συνόψεις των ορίων ή των διευθετήσεων 
που ισχύουν.

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι ΠΜΔ, οι 
ΟΜΔ και εξωχρηματιστηριακοί 
διαπραγματευτές ειδοποιούν την οικεία 
αρμόδια αρχή σχετικά με τις λεπτομέρειες 
των ορίων και των διευθετήσεων. Η 
αρμόδια αρχή κοινοποιεί τις ίδιες 
πληροφορίες στην ΕΑΚΑΑ η οποία 
δημοσιεύει και διατηρεί στον ιστότοπό της 
βάση δεδομένων με συνόψεις των ορίων ή 
των διευθετήσεων που ισχύουν. Η 
αρμόδια αρχή ή η ΕΑΚΑΑ μπορεί να 
απαιτήσει από τις ρυθμιζόμενες αγορές, 
τους ΠΜΔ, τους ΟΜΔ ή 
εξωχρηματιστηριακούς διαπραγματευτές 
να αναθεωρήσουν τις λεπτομέρειες των 
ορίων και των διευθετήσεων όταν 
θεωρούν ότι οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι 
ΠΜΔ, οι ΟΜΔ ή οι εξωχρηματιστηριακοί 
διαπραγματευτές δεν πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 
1. 

Or. en
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Τροπολογία 1129
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι ΠΜΔ και οι
ΟΜΔ ενημερώνουν την οικεία αρμόδια 
αρχή σχετικά με τις λεπτομέρειες των 
ορίων ή των διευθετήσεων. Η αρμόδια 
αρχή κοινοποιεί τις ίδιες πληροφορίες στην 
ΕΑΚΑΑ η οποία δημοσιεύει και διατηρεί 
στον ιστότοπό της βάση δεδομένων με 
συνόψεις των ορίων ή των διευθετήσεων 
που ισχύουν.

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι ΠΜΔ
ενημερώνουν την οικεία αρμόδια αρχή 
σχετικά με τις λεπτομέρειες των ορίων. Η 
αρμόδια αρχή κοινοποιεί τις ίδιες 
πληροφορίες στην ΕΑΚΑΑ η οποία 
δημοσιεύει και διατηρεί στον ιστότοπό της 
βάση δεδομένων με συνόψεις των ορίων 
που ισχύουν.

Or. en

Τροπολογία 1130
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι ΠΜΔ και οι 
ΟΜΔ ενημερώνουν την οικεία αρμόδια 
αρχή σχετικά με τις λεπτομέρειες των 
ορίων ή των διευθετήσεων. Η αρμόδια 
αρχή κοινοποιεί τις ίδιες πληροφορίες στην 
ΕΑΚΑΑ η οποία δημοσιεύει και διατηρεί 
στον ιστότοπό της βάση δεδομένων με 
συνόψεις των ορίων ή των διευθετήσεων
που ισχύουν.

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι ΠΜΔ και οι 
ΟΜΔ ενημερώνουν την οικεία αρμόδια 
αρχή σχετικά με τις λεπτομέρειες των 
εξουσιών. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί τις 
ίδιες πληροφορίες στην ΕΑΚΑΑ η οποία 
δημοσιεύει και διατηρεί στον ιστότοπό της 
βάση δεδομένων με συνόψεις των 
εξουσιών που ισχύουν.

Or. en

Τροπολογία 1131
Sylvie Goulard
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι ΠΜΔ και οι 
ΟΜΔ ενημερώνουν την οικεία αρμόδια 
αρχή σχετικά με τις λεπτομέρειες των 
ορίων ή των διευθετήσεων. Η αρμόδια 
αρχή κοινοποιεί τις ίδιες πληροφορίες στην 
ΕΑΚΑΑ η οποία δημοσιεύει και διατηρεί 
στον ιστότοπό της βάση δεδομένων με 
συνόψεις των ορίων ή των διευθετήσεων 
που ισχύουν.

2. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί τις ίδιες 
πληροφορίες στην ΕΑΚΑΑ η οποία 
δημοσιεύει και διατηρεί στον ιστότοπό της 
βάση δεδομένων με συνόψεις των ορίων ή 
των διευθετήσεων που ισχύουν.

Or. en

Τροπολογία 1132
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι διαχειριστές 
ΠΜΔ και ΟΜΔ, που θέτουν σε 
διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται 
παράγωγα επί εμπορευμάτων, 
διαχειρίζονται τις αγορές τους, όταν 
κρίνεται σκόπιμο, με τέτοιον τρόπο ώστε 
να διασφαλίζεται η σύγκλιση μεταξύ των 
παραγώγων και των αγορών τοις 
μετρητοίς κατά τον μήνα παράδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αγορές παραγώγων πρέπει να λειτουργούν ομαλά εάν πρόκειται να αποτελούν ένα χρήσιμο 
εργαλείο για αντισταθμιστές κινδύνων και παραγωγούς του πραγματικού κόσμου και 
επεξεργαστές που επιδιώκουν να καλύψουν του κινδύνους τιμών στην ίδια ροή εμπορευμάτων 
και πρώτων υλών. Πρέπει να συγκλίνουν με την αγορά άμεσης παράδοσης κατά τον μήνα 
παράδοσης μίας σύμβασης. Έτσι παραμένουν συνδεδεμένοι με τα φυσικά προϊόντα. Οι αρχές 
των κρατών μελών πρέπει να είναι σε θέση να απαιτούν ανταλλάγματα προκειμένου να 
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διασφαλίζουν ότι ο τεχνικός τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τις συμβάσεις τους και την αγορά 
παραγώγων οδηγεί σε σύγκλιση.

Τροπολογία 1133
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – 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 ορίων ή των εναλλακτικών 
διευθετήσεων σχετικά με τον αριθμό 
συμβάσεων τις οποίες μπορεί να συνάψει 
ένα πρόσωπο στη διάρκεια μιας 
καθορισμένης χρονικής περιόδου και τις 
αναγκαίες ισοδύναμες επιπτώσεις των 
εναλλακτικών διευθετήσεων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
καθώς και τους όρους για τις εξαιρέσεις. 
Τα όρια ή οι εναλλακτικές διευθετήσεις 
λαμβάνουν υπόψη τους όρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα 
όρια που έχουν οριστεί από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ και τους 
ΟΜΔ. Τα όρια ή οι εναλλακτικές 
διευθετήσεις που καθορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις προηγούνται 
επίσης κάθε μέτρου που επιβάλλεται από 
τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 
72 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της 
παρούσας οδηγίας.

3. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά 
με τον καθορισμό των επιπτώσεων των 
διευθετήσεων διαχείρισης θέσεων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
καθώς και τους όρους για τις εξαιρέσεις. 
Τα όρια ή οι εναλλακτικές διευθετήσεις 
λαμβάνουν υπόψη τους όρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και το 
γεγονός ότι τα εμπορεύματα δύνανται να 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε πολλαπλές αγορές. Τα όρια ή οι 
εναλλακτικές διευθετήσεις που 
καθορίζονται στα σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων προηγούνται επίσης 
κάθε μέτρου που επιβάλλεται από τις 
αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 72 
στοιχείο ζ) της παρούσας οδηγίας.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αυτοματοποιημένα όρια δεν πρέπει να απαιτούνται για εναλλακτικές διευθετήσεις. Ανάλογα 
με τη δομή της αγοράς, τα αυτοματοποιημένα όρια φέρουν τον κίνδυνο αρνητικής επίδρασης 
στη ρευστότητα τόπων διαπραγμάτευσης που λειτουργούν με διαφάνεια και διακινδυνεύουν να 
οδηγήσουν σε εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές. Ένα όριο δεν πρέπει να αναφέρεται στον 
αριθμό συμβάσεων που μπορεί να συνάψει ένα πρόσωπο. Το ζήτημα είναι τεχνικής φύσης και 
ως εκ τούτου είναι πιο σκόπιμο να το διαχειρίζεται η ΕΑΚΑΑ.

Τροπολογία 1134
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – 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 
ορίων ή των εναλλακτικών διευθετήσεων
σχετικά με τον αριθμό συμβάσεων τις 
οποίες μπορεί να συνάψει ένα πρόσωπο 
στη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής 
περιόδου και τις αναγκαίες ισοδύναμες 
επιπτώσεις των εναλλακτικών 
διευθετήσεων που θεσπίζονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, καθώς και τους 
όρους για τις εξαιρέσεις. Τα όρια ή οι 
εναλλακτικές διευθετήσεις λαμβάνουν 
υπόψη τους όρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και τα όρια που έχουν 
οριστεί από τις ρυθμιζόμενες αγορές, τους
ΠΜΔ και τους ΟΜΔ. Τα όρια ή οι 
εναλλακτικές διευθετήσεις που 
καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις προηγούνται επίσης κάθε μέτρου 
που επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) της παρούσας οδηγίας.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με τον καθορισμό
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α) των ορίων σχετικά με τον αριθμό 
συμβάσεων τις οποίες μπορεί να συνάψει 
ένα πρόσωπο στη διάρκεια μιας 
καθορισμένης χρονικής περιόδου,

β) της αναλογίας των συμβάσεων που 
διατηρούνται μεταξύ ρυθμιζόμενης 
αγοράς και ΠΜΔ σχετικά με παράγωγα 
επί εμπορευμάτων οι οποίες 
αντικειμενικά δεν περιορίζουν τους 
κινδύνους που σχετίζονται άμεσα με τις 
εμπορικές δραστηριότητες όσον αφορά 
το εμπόρευμα, σε σχέση με τις συμβάσεις 
που τους περιορίζουν,
γ) πρόσθετων ελέγχων που χρειάζονται 
για να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία 
των αγορών, και
δ) των όρων για τις εξαιρέσεις και για τον 
καθορισμό των περιπτώσεων στις οποίες 
οι θέσεις αντικειμενικά περιορίζουν τους 
κινδύνους που συνδέονται άμεσα με τις 
εμπορικές δραστηριότητες σχετικά με το 
εμπόρευμα.
Τα όρια λαμβάνουν υπόψη τους όρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, την
ανάγκη για κατάλληλη διαφοροποίηση 
μεταξύ εμπορευμάτων και μεταξύ 
κατηγοριών συμμετεχόντων στην αγορά, 
και τα όρια που έχουν οριστεί από τους 
τόπους διαπραγμάτευσης.
Τα όρια που καθορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις προηγούνται 
επίσης κάθε μέτρου που επιβάλλεται από 
τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 
72 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 1135
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 3
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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 ορίων ή των εναλλακτικών 
διευθετήσεων σχετικά με τον αριθμό 
συμβάσεων τις οποίες μπορεί να συνάψει
ένα πρόσωπο στη διάρκεια μιας 
καθορισμένης χρονικής περιόδου και τις 
αναγκαίες ισοδύναμες επιπτώσεις των 
εναλλακτικών διευθετήσεων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1, καθώς και τους όρους για τις εξαιρέσεις. 
Τα όρια ή οι εναλλακτικές διευθετήσεις 
λαμβάνουν υπόψη τους όρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα 
όρια που έχουν οριστεί από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ και τους 
ΟΜΔ. Τα όρια ή οι εναλλακτικές 
διευθετήσεις που καθορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις προηγούνται
επίσης κάθε μέτρου που επιβάλλεται από 
τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 
72 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της παρούσας 
οδηγίας.

3. Η EΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό του ελέγχου θέσεων σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, ιδιαίτερα σχετικά με 
τον καθορισμό των ορίων για την καθαρή 
θέση η οποία μπορεί να ισχύει για ένα 
πρόσωπο στη διάρκεια μιας καθορισμένης 
χρονικής περιόδου, καθώς και τους όρους 
για τις εξαιρέσεις, ιδίως για τα παράγωγα 
επί εμπορευμάτων που μειώνουν τους 
αντικειμενικά μετρούμενους κινδύνους. Ο 
έλεγχος θέσεων λαμβάνει υπόψη τους 
όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
και τους κανόνες που έχουν οριστεί από 
τις ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ και 
τους ΟΜΔ.

Η ΕΑΚΑΑ, αφού διεξαγάγει 
προηγουμένως ανοικτή δημόσια 
διαβούλευση, υποβάλλει στην Επιτροπή 
τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων έως τις [...]*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα 
οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Ο έλεγχος θέσεων που καθορίζεται στα 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα προηγείται
επίσης κάθε μέτρου που επιβάλλεται από 
τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 
72 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της παρούσας 
οδηγίας.

____________________

*ΕΕ: Παρακαλείστε όπως εισάγετε 
ημερομηνία: 12 μήνες μετά την έναρξη 
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ισχύος της παρούσας οδηγίας

Or. de

Τροπολογία 1136
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – 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 ορίων ή των εναλλακτικών
διευθετήσεων σχετικά με τον αριθμό 
συμβάσεων τις οποίες μπορεί να συνάψει 
ένα πρόσωπο στη διάρκεια μιας 
καθορισμένης χρονικής περιόδου και τις 
αναγκαίες ισοδύναμες επιπτώσεις των 
εναλλακτικών διευθετήσεων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
καθώς και τους όρους για τις εξαιρέσεις. 
Τα όρια ή οι εναλλακτικές διευθετήσεις 
λαμβάνουν υπόψη τους όρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα 
όρια που έχουν οριστεί από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ και τους 
ΟΜΔ. Τα όρια ή οι εναλλακτικές
διευθετήσεις που καθορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις προηγούνται 
επίσης κάθε μέτρου που επιβάλλεται από 
τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 
72 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της παρούσας 
οδηγίας.

3. Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή 
σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
για τον καθορισμό των εκ των προτέρων 
ορίων και διευθετήσεων σχετικά με τον 
αριθμό συμβάσεων τις οποίες μπορεί να 
συνάψει ένα πρόσωπο στη διάρκεια μιας 
καθορισμένης χρονικής περιόδου και τις 
αναγκαίες επιπτώσεις των πρόσθετων
διευθετήσεων και τη μέθοδο υπολογισμού 
των θέσεων που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, καθώς και τους όρους 
για τις εξαιρέσεις καθώς και τις σχετικές 
αναλογίες των γενικών θέσεων προς τις 
συνολικές θέσεις που προκύπτουν από 
καλόπιστες συναλλαγές αντιστάθμισης 
κινδύνων που απαιτούνται για να 
καθορίζεται εάν προκύπτει μία 
κατάσταση υπερβολικής κερδοσκοπίας ή 
εμφανίζεται σημαντικός κίνδυνος να 
προκύψει. Τα όρια και οι διευθετήσεις 
λαμβάνουν υπόψη τους όρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα 
όρια που έχουν οριστεί από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ και τους 
ΟΜΔ. Τα όρια και οι διευθετήσεις που 
καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις προηγούνται επίσης κάθε μέτρου 
που επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 1137
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – 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 
ορίων ή των εναλλακτικών διευθετήσεων 
σχετικά με τον αριθμό συμβάσεων τις 
οποίες μπορεί να συνάψει ένα πρόσωπο
στη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής 
περιόδου και τις αναγκαίες ισοδύναμες 
επιπτώσεις των εναλλακτικών 
διευθετήσεων που θεσπίζονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, καθώς και τους όρους 
για τις εξαιρέσεις. Τα όρια ή οι 
εναλλακτικές διευθετήσεις λαμβάνουν 
υπόψη τους όρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και τα όρια που έχουν 
οριστεί από τις ρυθμιζόμενες αγορές, τους 
ΠΜΔ και τους ΟΜΔ. Τα όρια ή οι 
εναλλακτικές διευθετήσεις που 
καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις προηγούνται επίσης κάθε μέτρου 
που επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) της παρούσας οδηγίας.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με τον καθορισμό των 
εξουσιών διαχείρισης επί της 
δυνατότητας ενός προσώπου να συνάπτει 
συμβάσεις παραγώγων στη διάρκεια μιας 
καθορισμένης χρονικής περιόδου και τις 
αναγκαίες ισοδύναμες επιπτώσεις των 
εναλλακτικών διευθετήσεων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
καθώς και τους όρους για τις εξαιρέσεις 
και τη μέθοδο καθορισμού των ορίων 
θέσης. Για τους σκοπούς του 
υπολογισμού της συμμόρφωσης με τα
όρια θέσης, οι θέσεις σε οικονομικά 
ισοδύναμες εξωχρηματιστηριακές 
συναλλαγές μπορούν να συμψηφίζονται 
με θέσεις που εισάγονται σε μια 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΟΜΔ. Οι 
εξουσίες διαχείρισης λαμβάνουν υπόψη 
τους όρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και τα όρια που έχουν 
οριστεί από τις ρυθμιζόμενες αγορές, τους 
ΠΜΔ και τους ΟΜΔ. Οι εξουσίες 
διαχείρισης που καθορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις προηγούνται 
επίσης κάθε μέτρου που επιβάλλεται από 
τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 
72 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 1138
Gay Mitchell
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – 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 
ορίων ή των εναλλακτικών διευθετήσεων 
σχετικά με τον αριθμό συμβάσεων τις 
οποίες μπορεί να συνάψει ένα πρόσωπο 
στη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής 
περιόδου και τις αναγκαίες ισοδύναμες 
επιπτώσεις των εναλλακτικών 
διευθετήσεων που θεσπίζονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, καθώς και τους όρους 
για τις εξαιρέσεις. Τα όρια ή οι 
εναλλακτικές διευθετήσεις λαμβάνουν 
υπόψη τους όρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και τα όρια που έχουν 
οριστεί από τις ρυθμιζόμενες αγορές, τους 
ΠΜΔ και τους ΟΜΔ. Τα όρια ή οι 
εναλλακτικές διευθετήσεις που 
καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις προηγούνται επίσης κάθε μέτρου 
που επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) της παρούσας οδηγίας.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με τον καθορισμό των 
ορίων ή των εναλλακτικών διευθετήσεων 
σχετικά με τις ανοιχτές θέσεις τις οποίες 
μπορεί να συνάψει ένα πρόσωπο στη 
διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής 
περιόδου και τις αναγκαίες ισοδύναμες 
επιπτώσεις των εναλλακτικών 
διευθετήσεων που θεσπίζονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, καθώς και τους όρους 
για τις εξαιρέσεις. Τα όρια ή οι 
εναλλακτικές διευθετήσεις λαμβάνουν 
υπόψη τους όρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και τα όρια που έχουν 
οριστεί από τις ρυθμιζόμενες αγορές, τους 
ΠΜΔ και τους ΟΜΔ. Τα όρια ή οι 
εναλλακτικές διευθετήσεις που 
καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις προηγούνται επίσης κάθε μέτρου 
που επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 1139
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – 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 
ορίων ή των εναλλακτικών διευθετήσεων 
σχετικά με τον αριθμό συμβάσεων τις 
οποίες μπορεί να συνάψει ένα πρόσωπο 
στη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με τον καθορισμό των 
ορίων ή των εναλλακτικών διευθετήσεων 
σχετικά με τον αριθμό συμβάσεων τις 
οποίες μπορεί να συνάψει ένα πρόσωπο 
στη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής 



PE489.466v01-00 128/173 AM\901766EL.doc

EL

περιόδου και τις αναγκαίες ισοδύναμες 
επιπτώσεις των εναλλακτικών 
διευθετήσεων που θεσπίζονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, καθώς και τους όρους 
για τις εξαιρέσεις. Τα όρια ή οι 
εναλλακτικές διευθετήσεις λαμβάνουν 
υπόψη τους όρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και τα όρια που έχουν 
οριστεί από τις ρυθμιζόμενες αγορές, τους 
ΠΜΔ και τους ΟΜΔ. Τα όρια ή οι 
εναλλακτικές διευθετήσεις που 
καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις προηγούνται επίσης κάθε μέτρου 
που επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) της παρούσας οδηγίας.

περιόδου και τις αναγκαίες ισοδύναμες 
επιπτώσεις των εναλλακτικών 
διευθετήσεων που θεσπίζονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, καθώς και τους όρους 
για τις εξαιρέσεις. Τα όρια ή οι 
εναλλακτικές διευθετήσεις λαμβάνουν 
υπόψη τους όρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και τα όρια που έχουν 
οριστεί από την αρμόδια αρχή. Τα όρια ή 
οι εναλλακτικές διευθετήσεις που 
καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις προηγούνται επίσης κάθε μέτρου 
που επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 1140
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως τις [31 
Δεκεμβρίου 2012].
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 
10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010.
Η σχετική αναλογία των γενικών θέσεων 
προς τις συνολικές θέσεις που 
προκύπτουν από καλόπιστες συναλλαγές 
αντιστάθμισης κινδύνων για να 
καθορίζεται εάν προκύπτει μια 
κατάσταση υπερβολικής κερδοσκοπίας 
που προβλέπεται στην παράγραφο 3 είναι 
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3 θέσεις. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
τροποποιούν ένα τέτοιο όριο 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές.

Or. en

Τροπολογία 1141
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές δεν επιβάλλουν όρια 
ή εναλλακτικές διευθετήσεις τα οποία 
είναι πιο περιοριστικά από αυτά που 
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 
εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπου 
αιτιολογούνται αντικειμενικά και είναι 
αναλογικά, λαμβάνοντας υπ' όψη τη 
ρευστότητα της συγκεκριμένης αγοράς 
και την εύρυθμη λειτουργίας της αγοράς. 
Οι περιορισμοί ισχύουν για μια αρχική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής 
τους στον ιστότοπο της σχετικής 
αρμόδιας αρχής. Ο περιορισμός αυτός 
δύναται να ανανεωθεί για περισσότερες 
περιόδους που δεν υπερβαίνουν τους έξι 
μήνες κάθε φορά, αν εξακολουθούν να 
ισχύουν οι λόγοι για τον περιορισμό. Αν ο 
περιορισμός δεν ανανεωθεί μετά την 
πάροδο αυτών των έξι μηνών, λήγει 
αυτόματα.

διαγράφεται

Κατά την έγκριση πιο περιοριστικών 
μέτρων σε σχέση με αυτά που εγκρίνονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, οι 
αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την 
ΕΑΚΑΑ. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει 
αιτιολόγηση για τα πιο περιοριστικά 
μέτρα. Η ΕΑΚΑΑ εντός 24 ωρών εκδίδει 
γνωμοδότηση σχετικά με την 
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αναγκαιότητα ή μη του μέτρου για την 
αντιμετώπιση της ειδικής περίπτωσης. Η 
γνωμοδότηση δημοσιεύεται στον 
ιστότοπο της ΕΑΚΑΑ.
Όταν μια αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα 
σε αντίθεση με την γνωμοδότηση της 
ΕΑΚΑΑ, δημοσιεύει άμεσα στον ιστότοπό 
της ανακοίνωση στην οποία επεξηγεί 
πλήρως τους λόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν μέτρα τα οποία μπορούν 
δυνητικά να είναι πιο περιοριστικά από αυτά που προτείνονται στην οδηγία.

Τροπολογία 1142
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές δεν επιβάλλουν όρια ή 
εναλλακτικές διευθετήσεις τα οποία είναι 
πιο περιοριστικά από αυτά που ορίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 εκτός 
ειδικών περιπτώσεων, όπου 
αιτιολογούνται αντικειμενικά και είναι 
αναλογικά, λαμβάνοντας υπ' όψη τη 
ρευστότητα της συγκεκριμένης αγοράς 
και την εύρυθμη λειτουργίας της αγοράς. 
Οι περιορισμοί ισχύουν για μια αρχική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής 
τους στον ιστότοπο της σχετικής 
αρμόδιας αρχής. Ο περιορισμός αυτός 
δύναται να ανανεωθεί για περισσότερες 
περιόδους που δεν υπερβαίνουν τους έξι 
μήνες κάθε φορά, αν εξακολουθούν να 
ισχύουν οι λόγοι για τον περιορισμό. Αν ο 
περιορισμός δεν ανανεωθεί μετά την 
πάροδο αυτών των έξι μηνών, λήγει 

διαγράφεται
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αυτόματα.

Or. en

Τροπολογία 1143
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές δεν επιβάλλουν όρια ή 
εναλλακτικές διευθετήσεις τα οποία είναι 
πιο περιοριστικά από αυτά που ορίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 εκτός 
ειδικών περιπτώσεων, όπου 
αιτιολογούνται αντικειμενικά και είναι 
αναλογικά, λαμβάνοντας υπ' όψη τη 
ρευστότητα της συγκεκριμένης αγοράς 
και την εύρυθμη λειτουργίας της αγοράς. 
Οι περιορισμοί ισχύουν για μια αρχική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες 
από την ημερομηνία δημοσίευσής τους 
στον ιστότοπο της σχετικής αρμόδιας 
αρχής. Ο περιορισμός αυτός δύναται να 
ανανεωθεί για περισσότερες περιόδους που 
δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες κάθε 
φορά, αν εξακολουθούν να ισχύουν οι 
λόγοι για τον περιορισμό. Αν ο 
περιορισμός δεν ανανεωθεί μετά την 
πάροδο αυτών των έξι μηνών, λήγει 
αυτόματα.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν γενικώς την 
άδεια να επιβάλλουν όρια τα οποία είναι 
πιο περιοριστικά από αυτά που ορίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η 
ΕΑΚΑΑ πρέπει να ενημερώνεται σχετικά.
Οι περιορισμοί ισχύουν για μια αρχική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες 
από την ημερομηνία δημοσίευσής τους 
στον ιστότοπο της σχετικής αρμόδιας 
αρχής. Ο περιορισμός αυτός δύναται να 
ανανεωθεί για περισσότερες περιόδους που 
δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες κάθε 
φορά, αν εξακολουθούν να ισχύουν οι 
λόγοι για τον περιορισμό. Αν ο 
περιορισμός δεν ανανεωθεί μετά την 
πάροδο αυτών των έξι μηνών, λήγει 
αυτόματα.

Or. en

Τροπολογία 1144
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι περιορισμοί ισχύουν για μια αρχική 
περίοδο που ορίζεται δεόντως από την 
αρμόδια αρχή από την ημερομηνία 
δημοσίευσής τους στον ιστότοπο της 
σχετικής αρμόδιας αρχής. Ο περιορισμός 
αυτός δύναται να ανανεωθεί για 
περισσότερες περιόδους που δεν 
υπερβαίνουν τους έξι μήνες κάθε φορά, 
αν εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι για 
τον περιορισμό. Αν ο περιορισμός δεν 
ανανεωθεί μετά την πάροδο αυτών των 
έξι μηνών, λήγει αυτόματα.
Μια αρμόδια αρχή που εγκρίνει πιο 
περιοριστικά μέτρα όπως προβλέπεται 
στην παράγραφο 4 ενημερώνει αμέσως 
τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής των τόπων διαπραγμάτευσης 
που διαπραγματεύονται το ίδιο σχετικό 
περιουσιακό στοιχείο ή κατηγορία 
περιουσιακών στοιχείων.
Εάν αρμόδια αρχή διαφωνεί με τη δράση 
που αναλαμβάνει άλλη αρμόδια αρχή για 
χρηματοπιστωτικό μέσο που αποτελεί 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
διαφορετικούς τόπους οι οποίοι 
υπάγονται στη δικαιοδοσία διαφορετικών 
αρμόδιων αρχών, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να 
βοηθήσει τις αρχές αυτές να καταλήξουν 
σε δέουσα συμφωνία όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 1145
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 α (νέο)



AM\901766EL.doc 133/173 PE489.466v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 59α
Οι κατηγορίες συμμετεχόντων στην 
αγορά όπως ορίζονται στο άρθρο 59 
προβαίνουν σε διαχωρισμό μεταξύ των 
οργανισμών που αντισταθμίζουν 
εμπορικούς κινδύνους και άλλων.
Η κατηγορία οργανισμών που δεν 
αντισταθμίζει εμπορικούς κινδύνους δεν 
μπορεί να κατέχει θέσεις που υπερβαίνουν 
το 20% του αντίστοιχου ανοικτού 
ενδιαφέροντος.
Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
προτύπων που περιορίζουν τις θέσεις 
μεμονωμένων συμμετεχόντων στην αγορά 
προκειμένου να αποτρέπεται κάθε 
συμμετέχων από το να μονοπωλήσει την 
αντίστοιχη αγορά.

Or. en

Τροπολογία 1146
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι ΠΜΔ και οι ΟΜΔ 
που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπών ή 
παράγωγα αυτών:

Τα κράτη μέλη και η ΕΑΚΑΑ 
διασφαλίζουν ότι οι ρυθμιζόμενες αγορές, 
οι ΠΜΔ, οι ΟΜΔ και οι 
εξωχρηματιστηριακοί διαπραγματευτές 
που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπών ή 
παράγωγα αυτών:

Or. en
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Τροπολογία 1147
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι ΠΜΔ και οι ΟΜΔ
που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπών ή 
παράγωγα αυτών:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι ΠΜΔ που 
θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπών ή 
παράγωγα αυτών:

Or. en

Τροπολογία 1148
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημοσιεύουν εβδομαδιαία έκθεση με τις 
συνολικές θέσεις ανά κατηγορία 
διαπραγματευτή για τα διάφορα 
χρηματοπιστωτικά μέσα υπό 
διαπραγμάτευση στις πλατφόρμες τους 
σύμφωνα με την παράγραφο 3,

α) δημοσιεύουν ημερήσια έκθεση με τις 
συνολικές θέσεις ανά κατηγορία 
διαπραγματευτή για τα διάφορα 
χρηματοπιστωτικά μέσα υπό 
διαπραγμάτευση στις πλατφόρμες τους 
σύμφωνα με την παράγραφο 3,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακριβή, λεπτομερή και τυποποιημένα στοιχεία πρέπει να συλλέγονται από όλο το εύρος 
τηςΈνωσης και να συγκεντρώνονται προκειμένου τα όρια θέσης των μεμονωμένων 
διαπραγματευτών και των κατηγοριών δραπραγματευτών να εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Με 
αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η στρέβλωση της λειτουργίας διαπίστωσης των τιμών στις αγορές 
παραγώγων επί εμπορευμάτων και εντοπίζεται και αποφεύγεται η συσσώρευση συστημικών 
κινδύνων.
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Τροπολογία 1149
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημοσιεύουν εβδομαδιαία έκθεση με τις 
συνολικές θέσεις ανά κατηγορία 
διαπραγματευτή για τα διάφορα 
χρηματοπιστωτικά μέσα υπό 
διαπραγμάτευση στις πλατφόρμες τους 
σύμφωνα με την παράγραφο 3,

α) δημοσιεύουν εβδομαδιαία έκθεση με τις 
συνολικές θέσεις ανά κατηγορία 
προσώπου για τα διάφορα 
χρηματοπιστωτικά μέσα υπό 
διαπραγμάτευση στις πλατφόρμες τους 
σύμφωνα με την παράγραφο 3,

Or. en

Τροπολογία 1150
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημοσιεύουν εβδομαδιαία έκθεση με τις 
συνολικές θέσεις ανά κατηγορία 
διαπραγματευτή για τα διάφορα 
χρηματοπιστωτικά μέσα υπό 
διαπραγμάτευση στις πλατφόρμες τους 
σύμφωνα με την παράγραφο 3,

α) δημοσιεύουν εβδομαδιαία έκθεση με τις 
συνολικές θέσεις ανά κατηγορία 
προσώπου για τα διάφορα 
χρηματοπιστωτικά μέσα υπό 
διαπραγμάτευση στις πλατφόρμες τους 
σύμφωνα με την παράγραφο 3,

Or. en

Τροπολογία 1151
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) δημοσιεύουν κάθε σημαντική μεικτή 
ή ανοικτή θέση στο υποκείμενο 
περιουσιακό στοιχείο ή κατηγορία 
περιουσιακών στοιχείων,

Or. en

Τροπολογία 1152
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρέχουν στην αρμόδια αρχή πλήρη 
ανάλυση των θέσεων μερικών ή όλων των 
μελών ή των συμμετεχόντων στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των θέσεων που 
τηρούνται για λογαριασμό πελατών τους, 
κατόπιν αιτήματος.

β) παρέχουν στην αρμόδια αρχή πλήρη 
ανάλυση των θέσεων μερικών ή όλων των 
μελών ή των συμμετεχόντων στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των θέσεων που 
τηρούνται για λογαριασμό πελατών τους, 
εξαιρουμένων των θέσεων που 
αναφέρονται (ή αναμένεται να 
αναφερθούν) σύμφωνα με το, κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. …/… [EMIR] ή τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1227/2011 σχετικά με την 
ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη 
χονδρική αγορά ενέργειας, κατόπιν 
αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 1153
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρέχουν στην αρμόδια αρχή πλήρη β) παρέχουν στην αρμόδια αρχή πλήρη 
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ανάλυση των θέσεων μερικών ή όλων των 
μελών ή των συμμετεχόντων στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των θέσεων που 
τηρούνται για λογαριασμό πελατών τους, 
κατόπιν αιτήματος.

ανάλυση όλων των θέσεων μερικών ή 
όλων των κατόχων θέσεων κατά το 
κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας 
διαπραγμάτευσης σε ημερήσια βάση.

Or. en

Τροπολογία 1154
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρέχουν στην αρμόδια αρχή πλήρη 
ανάλυση των θέσεων μερικών ή όλων των 
μελών ή των συμμετεχόντων στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των θέσεων που 
τηρούνται για λογαριασμό πελατών τους, 
κατόπιν αιτήματος.

β) παρέχουν σε ημερήσια βάση στην 
αρμόδια αρχή πλήρη ανάλυση των θέσεων 
μερικών ή όλων των κατόχων θέσης κατά 
το κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας 
διαπραγμάτευσης.

Or. en

Τροπολογία 1155
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρέχουν στην αρμόδια αρχή πλήρη 
ανάλυση των θέσεων μερικών ή όλων των 
μελών ή των συμμετεχόντων στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των θέσεων που 
τηρούνται για λογαριασμό πελατών τους, 
κατόπιν αιτήματος.

β) παρέχουν στην ΕΑΚΑΑ και στην 
αρμόδια αρχή πλήρη ανάλυση των θέσεων 
όλων των μελών ή των συμμετεχόντων 
στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 
θέσεων που τηρούνται για λογαριασμό 
πελατών τους, σε πραγματικό χρόνο.

Or. en
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Τροπολογία 1156
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποχρέωση που ορίζεται στο στοιχείο 
α) δεν ισχύει όταν τόσο ο αριθμός των 
διαπραγματευτών, όσο και οι ανοικτές 
θέσεις τους σε δεδομένο 
χρηματοπιστωτικό μέσο υπερβαίνουν τα 
ελάχιστα όρια.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1157
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποχρέωση που ορίζεται στο στοιχείο α) 
δεν ισχύει όταν τόσο ο αριθμός των 
διαπραγματευτών, όσο και οι ανοικτές 
θέσεις τους σε δεδομένο 
χρηματοπιστωτικό μέσο υπερβαίνουν τα 
ελάχιστα όρια.

Η υποχρέωση που ορίζεται στο στοιχείο α) 
και αα) δεν ισχύει όταν τόσο ο αριθμός 
των προσώπων, όσο και οι ανοικτές θέσεις 
τους σε δεδομένο χρηματοπιστωτικό μέσο 
υπερβαίνουν τα ελάχιστα όρια.

Or. en

Τροπολογία 1158
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποχρέωση που ορίζεται στο στοιχείο α) Η υποχρέωση που ορίζεται στο στοιχείο α) 
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δεν ισχύει όταν τόσο ο αριθμός των 
διαπραγματευτών, όσο και οι ανοικτές 
θέσεις τους σε δεδομένο 
χρηματοπιστωτικό μέσο υπερβαίνουν τα 
ελάχιστα όρια.

δεν ισχύει όταν τόσο ο αριθμός των 
κατόχων θέσης, όσο και οι ανοικτές θέσεις 
τους σε δεδομένο χρηματοπιστωτικό μέσο 
υπερβαίνουν τα ελάχιστα όρια.

Or. en

Τροπολογία 1159
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ διασφαλίζει ότι οι 
πληροφορίες που λαμβάνει είναι 
συνολικές για κάθε συμμετέχοντα στην 
αγορά και για κάθε κατηγορία 
διαπραγματευτή σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και κάθε περαιτέρω 
κατηγορία συμμετεχόντων στην αγορά 
σύμφωνα με το άρθρο 59 της παρούσας 
οδηγίας και το άρθρο 35 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. .../... [MiFIR]. Οι εν λόγω 
πληροφορίες δημοσιεύονται από την 
ΕΑΚΑΑ σε μια ημερήσια έκθεση για τον 
σκοπό της εφαρμογής των ορίων στη 
θέση των μεμονωμένων συμμετεχόντων 
στην αγορά και κάθε ομάδα ή κατηγορία 
συμμετεχόντων στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας στα εμπορεύματα και τον περιορισμό των 
παραπλανητικών ενδείξεων τιμών που δεν αναφέρονται σε υποκείμενα θεμελιώδη στοιχεία, η 
ακριβής αναφορά θέσης με προσέγγιση σε πραγματικό χρόνο είναι τόσο απαραίτητη όσο και τα 
όρια θέσης.

Τροπολογία 1160
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπών ή 
παράγωγά τους εκτός ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης παρέχουν στην αρμόδια 
αρχή, κατόπιν αιτήματος, πλήρη ανάλυση 
των θέσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 
23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... 
[MiFIR].

Or. en

Τροπολογία 1161
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
δημοσίευση που αναφέρεται στο στοιχείο 
α) της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 
απαιτούν από τα μέλη και τους 
συμμετέχοντες των ρυθμιζόμενων 
αγορών, των ΠΜΔ και των ΟΜΔ να 
αναφέρουν στον αντίστοιχο τόπο 
διαπραγμάτευσης τις λεπτομέρειες 
σχετικά με τις θέσεις τους σε πραγματικό 
χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των 
θέσεων που κατέχουν για λογαριασμό των 
πελατών τους.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Die (Echtzeit)-Meldung von Derivate-Positionen ist mit Kosten für den Aufbau der 
entsprechenden Infrastruktur verbunden, dem kein zusätzlicher Nutzen gegenübersteht. Dem 
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Betreiber der Handelsplattform liegen die entsprechenden Transaktionsdaten schon vor, da 
sich die Meldepflichten ausschließlich auf Positionen beziehen, die auf den jeweiligen 
Plattformen gehandelt werden. Die Summe der Handelsaktivitäten des jeweiligen Teilnehmers 
bzw. Mitglieds ergibt demnach exakt die Höhe der Positionen, so dass eine zusätzliche 
Berichtspflicht der Teilnehmer / Mitglieder überflüssig ist. Sie ist zudem für Derivate nicht 
notwendig, da bereits unter EMIR eine entsprechende Berichtspflicht gegenüber 
Transaktionsregistern existiert. Dass ein Doppelreporting vermieden werden soll, 
unterstreicht auch Erwägungsgrund 29 MiFIR.

Τροπολογία 1162
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
δημοσίευση που αναφέρεται στο στοιχείο 
α) της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 
απαιτούν από τα μέλη και τους 
συμμετέχοντες των ρυθμιζόμενων 
αγορών, των ΠΜΔ και των ΟΜΔ να 
αναφέρουν στον αντίστοιχο τόπο 
διαπραγμάτευσης τις λεπτομέρειες σχετικά 
με τις θέσεις τους σε πραγματικό χρόνο, 
συμπεριλαμβανομένων των θέσεων που 
κατέχουν για λογαριασμό των πελατών 
τους.

2. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
δημοσίευση και αναφορά που αναφέρεται 
στο στοιχείο α) της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη απαιτούν από όλα τα 
πρόσωπα που κατέχουν μία θέση σε ένα 
σχετικό χρηματοπιστωτικό μέσο που 
εισάγεται προς διαπραγμάτευση ή 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε μια ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ να 
αναφέρουν στον αντίστοιχο τόπο 
διαπραγμάτευσης τις λεπτομέρειες σχετικά 
με τις θέσεις τους στο τέλος κάθε ημέρας 
διαπραγμάτευσης, καθώς και κατά τη 
διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης σε 
καθορισμένα διαστήματα, όπου κρίνεται 
σκόπιμο.

Or. en

Τροπολογία 1163
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
δημοσίευση που αναφέρεται στο στοιχείο 
α) της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 
απαιτούν από τα μέλη και τους 
συμμετέχοντες των ρυθμιζόμενων 
αγορών, των ΠΜΔ και των ΟΜΔ να 
αναφέρουν στον αντίστοιχο τόπο 
διαπραγμάτευσης τις λεπτομέρειες σχετικά 
με τις θέσεις τους σε πραγματικό χρόνο, 
συμπεριλαμβανομένων των θέσεων που 
κατέχουν για λογαριασμό των πελατών 
τους.

2. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
δημοσίευση που αναφέρεται στο στοιχείο 
α) της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 
απαιτούν από όλα τα πρόσωπα που 
κατέχουν μία θέση σε ένα σχετικό 
χρηματοπιστωτικό μέσο να αναφέρουν 
στον αντίστοιχο τόπο διαπραγμάτευσης ή 
στην περίπτωση εξωχρηματιστηριακών 
συμβάσεων άμεσα στις αρμόδιες αρχές 
τις λεπτομέρειες σχετικά με τις θέσεις τους 
σε πραγματικό χρόνο, 
συμπεριλαμβανομένων των θέσεων που 
κατέχουν για λογαριασμό των πελατών 
τους καθώς και εάν η συναλλαγή είναι 
καλόπιστη συναλλαγή αντιστάθμισης 
κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 1164
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
δημοσίευση που αναφέρεται στο στοιχείο 
α) της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 
απαιτούν από τα μέλη και τους 
συμμετέχοντες των ρυθμιζόμενων αγορών, 
των ΠΜΔ και των ΟΜΔ να αναφέρουν 
στον αντίστοιχο τόπο διαπραγμάτευσης τις 
λεπτομέρειες σχετικά με τις θέσεις τους σε
πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων 
των θέσεων που κατέχουν για λογαριασμό 
των πελατών τους.

2. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
δημοσίευση που αναφέρεται στο στοιχείο 
α) της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 
απαιτούν από τα μέλη και τους 
συμμετέχοντες των ρυθμιζόμενων αγορών 
και των ΠΜΔ να αναφέρουν στον 
αντίστοιχο τόπο διαπραγμάτευσης τις 
λεπτομέρειες σχετικά με τις θέσεις τους σε 
καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένων 
των θέσεων που κατέχουν για λογαριασμό 
των πελατών τους.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων πρέπει να είναι αναλογικές για τις μη χρηματοπιστωτικές 
επιχειρήσεις. Οι υποβολές εκθέσεων σε πραγματικό χρόνο θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρές και 
θα επιβάρυναν άσκοπα και σε μεγάλο βαθμό τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.

Τροπολογία 1165
Rachida Dati
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
δημοσίευση που αναφέρεται στο στοιχείο 
α) της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 
απαιτούν από τα μέλη και τους 
συμμετέχοντες των ρυθμιζόμενων αγορών, 
των ΠΜΔ και των ΟΜΔ να αναφέρουν 
στον αντίστοιχο τόπο διαπραγμάτευσης τις 
λεπτομέρειες σχετικά με τις θέσεις τους σε 
πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων 
των θέσεων που κατέχουν για λογαριασμό 
των πελατών τους.

2. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
δημοσίευση που αναφέρεται στο στοιχείο 
α) της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 
απαιτούν από τα μέλη και τους 
συμμετέχοντες των ρυθμιζόμενων αγορών, 
των ΠΜΔ και των ΟΜΔ να αναφέρουν 
στον αντίστοιχο τόπο διαπραγμάτευσης τις 
λεπτομέρειες σχετικά με τις θέσεις τους 
εντός εύλογης χρονικής προθεσμίας, 
συμπεριλαμβανομένων των θέσεων που 
κατέχουν για λογαριασμό των πελατών 
τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις θέσεις πρέπει να κοινοποιούνται ώστε να συμπεριληφθούν σε 
έκθεση που δημοσιεύεται σε εβδομαδιαία βάση. Ως εκ τούτου, δεν είναι απαραίτητο οι εν λόγω 
θέσεις να κοινοποιούνται σε πραγματικό χρόνο. Μια τέτοια απαίτηση θα ήταν δυσανάλογη προς 
τον επιδιωκόμενο στόχο, λαμβανομένου υπόψη του κόστους που συνεπάγεται για τους 
συμμετέχοντες στις ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ. Η εύλογη χρονική προθεσμία 
καθορίζεται από τη ρυθμιστική αρχή.

Τροπολογία 1166
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπών ή 
παράγωγά τους εκτός μιας ρυθμιζόμενης 
αγοράς, ΠΜΔ ή ΟΜΔ παρέχουν στην 
ΕΑΚΑΑ και στην αρμόδια αρχή πλήρη 
ανάλυση των θέσεών τους σε πραγματικό 
χρόνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακριβή, λεπτομερή και τυποποιημένα στοιχεία πρέπει να συλλέγονται από όλο το εύρος 
τηςΈνωσης και να συγκεντρώνονται προκειμένου τα όριο θέσης των μεμονωμένων 
διαπραγματευτών και των κατηγοριών δραπραγματευτών να εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Με 
αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η στρέβλωση της λειτουργίας διαπίστωσης των τιμών στις αγορές 
παραγώγων επί εμπορευμάτων και εντοπίζεται και αποφεύγεται η συσσώρευση συστημικών 
κινδύνων.

Τροπολογία 1167
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες στην ΕΑΚΑΑ και στην 
αρμόδια αρχή που αναφέρονται στο 
πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο 
περιλαμβάνουν:
(i) την ταυτότητα και των δύο 
αντισυμβαλλομένων,
(ii) το ακριβή χρόνο κάθε αλλαγής στη 
θέση,
(iii) την πλασματική αξία της θέσης,
(iv) τη λήξη της θέσης,
(v) το μέγεθος της θέσης σε ισοδύναμη 
βάση μελλοντικής εκπλήρωσης,
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(vi) εάν η θέση αντικειμενικά περιορίζει 
κινδύνους που συνδέονται άμεσα με 
εμπορικές δραστηριότητες σχετικά με το 
εμπόρευμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακριβή, λεπτομερή και τυποποιημένα στοιχεία πρέπει να συλλέγονται από όλο το εύρος 
τηςΈνωσης και να συγκεντρώνονται προκειμένου τα όριο θέσης των μεμονωμένων 
διαπραγματευτών και των κατηγοριών δραπραγματευτών να εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Με 
αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η στρέβλωση της λειτουργίας διαπίστωσης των τιμών στις αγορές 
παραγώγων επί εμπορευμάτων και εντοπίζεται και αποφεύγεται η συσσώρευση συστημικών 
κινδύνων.

Τροπολογία 1168
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη, οι συμμετέχοντες και οι πελάτες 
τους ταξινομούνται από τη ρυθμιζόμενη 
αγορά, τον ΠΜΔ ή τον ΟΜΔ ως 
διαπραγματευτές, ανάλογα με τη φύση της 
κύριας επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψη
κάθε ισχύουσα άδεια λειτουργίας, ως είτε:

Πρόσωπα που κατέχουν θέση σε ένα 
σχετικό χρηματοπιστωτικό μέσο 
ταξινομούνται από τη ρυθμιζόμενη αγορά, 
τον ΠΜΔ ή τον ΟΜΔ ή ανάλογα με την 
περίπτωση από τις αρμόδιες αρχές ως 
διαπραγματευτές, εφαρμόζοντας 
αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές και 
κριτήρια που έχει ορίσει η ΕΑΚΑΑ και 
ανάλογα με τη φύση της κύριας
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, 
λαμβάνοντας υπ’ όψη κάθε ισχύουσα άδεια 
λειτουργίας, ως είτε:

Or. en

Τροπολογία 1169
Sylvie Goulard
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη, οι συμμετέχοντες και οι πελάτες 
τους ταξινομούνται από τη ρυθμιζόμενη 
αγορά, τον ΠΜΔ ή τον ΟΜΔ ως
διαπραγματευτές, ανάλογα με τη φύση της 
κύριας επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψη
κάθε ισχύουσα άδεια λειτουργίας, ως είτε:

Πρόσωπα που κατέχουν θέση σε ένα 
σχετικό χρηματοπιστωτικό μέσο 
ταξινομούνται ανάλογα με τη φύση της 
κύριας επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψη
κάθε ισχύουσα άδεια λειτουργίας, ως είτε:

Or. en

Τροπολογία 1170
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εμπορικές επιχειρήσεις, δ) εμπορικές επιχειρήσεις που εκτελούν 
καλόπιστες συναλλαγές αντιστάθμισης 
κινδύνων,

Or. en

Τροπολογία 1171
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναφορές για τις οποίες γίνεται λόγος 
στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 πρέπει 
να καθορίζουν τον αριθμό των θετικών
(long) και αρνητικών (short) θέσεων ανά 
κατηγορία διαπραγματευτή, τις μεταβολές 
σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά, το 

Οι αναφορές για τις οποίες γίνεται λόγος 
στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 
καθορίζουν τον αριθμό των θετικών (long) 
και αρνητικών (short) θέσεων ανά 
κατηγορία διαπραγματευτή, τις μεταβολές 
σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά, το 
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ποσοστό του συνόλου των ανοικτών 
συμβολαίων ανά κατηγορία και τον αριθμό 
των διαπραγματευτών σε κάθε κατηγορία.

ποσοστό του συνόλου των ανοικτών 
συμβολαίων ανά κατηγορία και τον αριθμό 
των διαπραγματευτών σε κάθε κατηγορία.

Οι αναφορές που προβλέπονται στο 
στοιχείο α) της παραγράφου 1 και στην 
παράγραφο 1α διαχωρίζονται επίσης σε:
(i) θέσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως 
θέσεις που αντικειμενικά περιορίζουν 
κινδύνους που συνδέονται άμεσα με 
εμπορικές δραστηριότητες σχετικά με το 
εμπόρευμα·
(ii) λοιπές θέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διευκολύνεται η εφαρμογή ομοιόμορφων ορίων θέσης στους τόπους διαπραγμάτευσης, 
οι συναλλαγές που δεν συνδέονται με έκθεση του υποκείμενου εμπορεύματος πρέπει να 
επισημαίνονται και να αναφέρονται. Τα στοιχεία στο εν λόγω σύστημα θα επιτρέπουν στις 
αρμόδιες αρχές να περιορίζουν προσωρινά την επέκταση περαιτέρω θέσεων που δεν 
εξυπηρετούν έναν αντισταθμιστικό σκοπό. Επίσης, θα παρέχουν στήριξη στις αρμόδιες αρχές να 
παρακολουθούν και να μετριάζουν μεγάλους και συστημικούς κινδύνους.

Τροπολογία 1172
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναφορές για τις οποίες γίνεται λόγος 
στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 πρέπει 
να καθορίζουν τον αριθμό των θετικών 
(long) και αρνητικών (short) θέσεων ανά 
κατηγορία διαπραγματευτή, τις μεταβολές 
σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά, το 
ποσοστό του συνόλου των ανοικτών 
συμβολαίων ανά κατηγορία και τον αριθμό 
των διαπραγματευτών σε κάθε κατηγορία.

Οι αναφορές για τις οποίες γίνεται λόγος 
στην παράγραφο 1 πρέπει να καθορίζουν 
τον αριθμό των θετικών (long) και 
αρνητικών (short) θέσεων ανά κατηγορία 
διαπραγματευτή, τις μεταβολές σε σχέση 
με την προηγούμενη αναφορά, το ποσοστό 
του συνόλου των ανοικτών συμβολαίων 
ανά κατηγορία και τον αριθμό των 
διαπραγματευτών σε κάθε κατηγορία.

Επίσης, προβαίνουν σε διαχωρισμό 
μεταξύ των θέσεων που αντικειμενικά 
περιορίζουν κινδύνους που συνδέονται 
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άμεσα με εμπορικές δραστηριότητες και 
των λοιπών θέσεων.

Or. en

Τροπολογία 1173
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναφορές για τις οποίες γίνεται λόγος 
στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 πρέπει 
να καθορίζουν τον αριθμό των θετικών 
(long) και αρνητικών (short) θέσεων ανά 
κατηγορία διαπραγματευτή, τις μεταβολές 
σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά, το 
ποσοστό του συνόλου των ανοικτών 
συμβολαίων ανά κατηγορία και τον αριθμό 
των διαπραγματευτών σε κάθε κατηγορία.

Οι αναφορές για τις οποίες γίνεται λόγος 
στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 πρέπει 
να καθορίζουν τον αριθμό και την αγορά 
και την πλασματική αξία των μεικτών και 
ανοικτών θετικών (long) και αρνητικών 
(short) θέσεων ανά κατηγορία κατόχου 
θέσης, τις μεταβολές σε σχέση με την 
προηγούμενη αναφορά, το ποσοστό του 
συνόλου των αρνητικών (short) και 
θετικών (long) ανοικτών συμβολαίων ανά 
κατηγορία και τον αριθμό των κατόχων 
θέσης σε κάθε κατηγορία.

Or. en

Τροπολογία 1174
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναφορές για τις οποίες γίνεται λόγος 
στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 πρέπει 
να καθορίζουν τον αριθμό των θετικών 
(long) και αρνητικών (short) θέσεων ανά 
κατηγορία διαπραγματευτή, τις μεταβολές 
σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά, το 
ποσοστό του συνόλου των ανοικτών 

Οι αναφορές για τις οποίες γίνεται λόγος 
στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 πρέπει 
να καθορίζουν τον αριθμό των θετικών 
(long) και αρνητικών (short) θέσεων ανά 
κατηγορία κατόχου θέσης, τις μεταβολές 
σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά, το 
ποσοστό του συνόλου των αρνητικών 
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συμβολαίων ανά κατηγορία και τον αριθμό 
των διαπραγματευτών σε κάθε κατηγορία.

(short) και θετικών (long) ανοικτών 
συμβολαίων ανά κατηγορία και τον αριθμό 
των κατόχων θέσης σε κάθε κατηγορία.

Or. en

Τροπολογία 1175
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό των αναφορών που 
προβλέπονται στα στοιχεία α), αα) και β) 
οι υπολογισμοί των αρνητικών (short) και 
θετικών (long) μεικτών και ανοικτών 
θέσεων καθώς και των πλασματικών 
αξιών που κατέχει το σχετικό πρόσωπο 
άμεσα και έμμεσα, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών μέσω οποιοδήποτε δείκτη, 
καλαθιού κινητών αξιών ή οποιουδήποτε 
μεριδίου σε οποιοδήποτε 
διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο ή 
παρόμοια οντότητα, λαμβάνουν υπόψη 
εάν εφαρμόζονται διαφορετικές 
στρατηγικές επενδύσεων όσον αφορά ένα 
συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ή 
κατηγορία περιουσιακών στοιχείων μέσω 
περισσοτέρων από ένα χωριστό κεφάλαιο 
που διαχειρίζεται ο ίδιος διαχειριστής 
επενδυτικών κεφαλαίων, εάν εφαρμόζεται 
η ίδια στρατηγική επενδύσεων σε σχέση 
με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό 
στοιχείο ή κατηγορία περιουσιακών 
στοιχείων μέσω περισσότερων του ενός 
επενδυτικών κεφαλαίων και εάν γίνεται 
διαχείριση περισσότερων τους ενός 
χαρτοφυλακίων εντός της ίδιας 
οντότητας σε βάση διακριτικής ευχέρειας 
εφαρμόζοντας την ίδια στρατηγική 
επενδύσεων σε σχέση με συγκεκριμένο 
περιουσιακό στοιχείο ή κατηγορία 
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περιουσιακών στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 1176
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό της μορφής των αναφορών του 
στοιχείου α) της παραγράφου 1 και του 
περιεχομένου των πληροφοριών που 
πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό της μορφής των αναφορών της 
παραγράφου 1 και της παραγράφου 1α και 
του περιεχομένου των πληροφοριών που 
πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 1177
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό της μορφής των αναφορών του 
στοιχείου α) της παραγράφου 1 και του 
περιεχομένου των πληροφοριών που 
πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό της μορφής των αναφορών του 
στοιχείου α) της παραγράφου 1 και του 
περιεχομένου των πληροφοριών που 
πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 και την παράγραφο 1 του 
άρθρου 59.

Or. en
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Τροπολογία 1178
Rachida Dati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό της μορφής των αναφορών του 
στοιχείου α) της παραγράφου 1 και του 
περιεχομένου των πληροφοριών που 
πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό της μορφής των αναφορών του 
στοιχείου α) της παραγράφου 1 και του 
περιεχομένου των πληροφοριών που 
πρέπει να παρέχονται καθώς και των 
προθεσμιών εντός των οποίων πρέπει να 
παρέχονται, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις θέσεις πρέπει να κοινοποιούνται ώστε να συμπεριληφθούν σε 
έκθεση που δημοσιεύεται σε εβδομαδιαία βάση. Ως εκ τούτου, δεν είναι απαραίτητο οι εν λόγω 
θέσεις να κοινοποιούνται σε πραγματικό χρόνο. Μια τέτοια απαίτηση θα ήταν δυσανάλογη προς 
τον επιδιωκόμενο στόχο, λαμβανομένου υπόψη του κόστους που συνεπάγεται για τους 
συμμετέχοντες στις ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ. Η εύλογη χρονική προθεσμία 
καθορίζεται από τη ρυθμιστική αρχή.

Τροπολογία 1179
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με
το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα για τον 
καθορισμό των ορίων που αναφέρονται 
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 
και τη βελτίωση των κατηγοριών των 
μελών, των συμμετεχόντων ή των πελατών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή 
σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
σχετικά με μέτρα για τον καθορισμό των 
ορίων που αναφέρονται στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 1 και την έγκριση
των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών, 
κριτηρίων και απαιτήσεων ενημέρωσης 
για τον καθορισμό των κατηγοριών των 
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μελών, των συμμετεχόντων, των 
εξωχρηματιστηριακών διαπραγματευτών,
ή των πελατών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 1180
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα για τον 
καθορισμό των ορίων που αναφέρονται 
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 
και τη βελτίωση των κατηγοριών των 
μελών, των συμμετεχόντων ή των πελατών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό των ορίων που αναφέρονται 
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 
και τη βελτίωση των κατηγοριών των 
μελών, των συμμετεχόντων ή των πελατών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα είναι τεχνικής φύσης και ως εκ τούτου είναι πιο σκόπιμο να το διαχειρίζεται η 
ΕΑΚΑΑ.

Τροπολογία 1181
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα για τον 
καθορισμό των ορίων που αναφέρονται 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα για τον 
καθορισμό των ορίων που αναφέρονται 
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στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 
και τη βελτίωση των κατηγοριών των 
μελών, των συμμετεχόντων ή των 
πελατών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.

στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 
και τη βελτίωση των κατηγοριών των 
κατόχων θέσης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 1182
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως τις [31 
Δεκεμβρίου 2012].
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα 
οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 1183
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 95 σχετικά με μέτρα τα οποία 
επιβάλουν την αποστολή όλων των 
αναφορών που αναφέρονται στο στοιχείο 
α) της παραγράφου 1 στην ΕΑΚΑΑ σε 
προκαθορισμένο χρόνο της εβδομάδας 

διαγράφεται
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για την κεντρική τους δημοσίευση από 
την ΕΑΚΑΑ.

Or. en

Τροπολογία 1184
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 95 σχετικά με μέτρα τα οποία 
επιβάλουν την αποστολή όλων των 
αναφορών που αναφέρονται στο στοιχείο 
α) της παραγράφου 1 στην ΕΑΚΑΑ σε 
προκαθορισμένο χρόνο της εβδομάδας για 
την κεντρική τους δημοσίευση από την 
ΕΑΚΑΑ.

Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να απαιτήσει την 
αποστολή όλων των αναφορών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α) της 
παραγράφου 1 σε προκαθορισμένο χρόνο 
της εβδομάδας για την κεντρική τους 
δημοσίευση.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […]*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
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 ζήτημα είναι τεχνικής φύσης και ως εκ τούτου είναι πιο σκόπιμο να το διαχειρίζεται η 
ΕΑΚΑΑ.
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Τροπολογία 1185
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό των μέτρων τα οποία 
επιβάλουν την αποστολή όλων των 
αναφορών που προβλέπονται στο στοιχείο 
α) της παραγράφου 1 στην ΕΑΚΑΑ σε 
προκαθορισμένο χρόνο της εβδομάδας 
για την κεντρική τους δημοσίευση από 
την ΕΑΚΑΑ. Τα εν λόγω τεχνικά πρότυπα 
επιτρέπουν τη δημόσια αναφορά με 
τρόπο εύκολα προσπελάσιμο που 
διευκολύνει τον εντοπισμό των τάσεων 
και των κινδύνων σε συναλλαγές 
παραγώγων επί εμπορευμάτων σε τόπους 
διαπραγμάτευσης, εξωχρηματιστηριακές 
αγορές και σε υποκείμενες αγορές 
εμπορευμάτων.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […]*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα βάσει 
των σχεδίων τεχνικών προτύπων που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1095/2010.
______________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 1186
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Για τον σκοπό της παραγράφου 1 του 
άρθρου 59, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει, σε 
στενή συνεργασία με την ΕΕΣΚ και 
άλλους σχετικούς επιτηρητές κάθε τομέα 
από την Ένωση και τρίτες χώρες, σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που 
καθορίζουν ένα σύνολο σχετικών δεικτών 
και ορίων που απαιτείται για την 
παρακολούθηση των χαρακτηριστικών 
των υποκείμενων αγορών εμπορευμάτων 
καθώς και των λεπτομερειών αναλυτικών 
και συνολικών πληροφοριών που πρέπει 
να παρέχονται από συμμετέχοντες στην 
αγορά, ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ και 
ΟΜΔ και αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών με άδεια λειτουργίας βάσει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [EMIR] 
σε σχετικές αρμόδιες αρχές, στην ΕΑΚΑΑ 
και την ΕΕΣΚ.
Οι εν λόγω δείκτες χρησιμοποιούνται 
ειδικότερα από τις αρμόδιες αρχές και 
την υπηρεσία εμπορευμάτων της ΕΑΚΑΑ 
που καθιερώνεται στο άρθρο 35 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [MIFIR] για 
να προβούν σε μόνιμη και αναλυτική 
αναθεώρηση των μοντέλων παραγωγής, 
κατανάλωσης, διαμεσολάβησης, 
μεταφορών, εκτιμώμενων και επίσημων 
επιπέδων αποθεμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προπληρωμένων συμβάσεων, 
δυνατοτήτων πρόσθετης παραγωγής, 
τάσεων μακροπρόθεσμης ζήτησης και 
προσφοράς υποκείμενων αγορών 
εμπορευμάτων καθώς και της αστάθειας 
στην αγορά και προτύπων αντιστοιχίας 
των υποκείμενων αγορών εμπορευμάτων 
με άλλα περιουσιακά στοιχεία και 
κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
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Επιτροπή το αργότερο έως τις [31 
Δεκεμβρίου 2012].
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα 
οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 1187
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε κάθε 
διαχειριστή αγοράς να εκτελεί τις 
υπηρεσίες αναφοράς δεδομένων ενός 
ΕΜΔ, ΠΕΔ ή ΕΜΑ, υπό την προϋπόθεση 
της προηγούμενης επαλήθευσης της 
συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις του 
παρόντος τίτλου. Η υπηρεσία αυτή 
περιλαμβάνεται στην άδεια λειτουργίας 
τους.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε κάθε 
διαχειριστή αγοράς να εκτελεί τις 
υπηρεσίες αναφοράς δεδομένων ενός ΕΜΔ 
ή ΕΜΑ, υπό την προϋπόθεση της 
προηγούμενης επαλήθευσης της 
συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις του 
παρόντος τίτλου. Η υπηρεσία αυτή 
περιλαμβάνεται στην άδεια λειτουργίας 
τους.

Or. en

Τροπολογία 1188
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από όλα τα μέλη 
του διοικητικού οργάνου των παρόχων 
υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων να έχουν 
τα απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας, να
διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, ικανότητες 

Τα μέλη του διοικητικού οργάνου των 
παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων 
έχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα 
εντιμότητας, διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, 
ικανότητες και εμπειρία και αφιερώνουν 
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και εμπειρία και να αφιερώνουν αρκετό 
χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων 
τους.

αρκετό χρόνο στην εκτέλεση των 
καθηκόντων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση είναι υψίστης σημασίας να εισαγάγουμε στην οδηγία 
MiFID τις ίδιες απαιτήσεις όπως και στην τέταρτη οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRD 
IV). Οι εν λόγω τροπολογίες είναι συνεπώς ισοδύναμες με αυτές που υπέβαλε η Ομάδα ECR επί 
των προτάσεων για την τέταρτη οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Τροπολογία 1189
Kay Swinburne, Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό όργανο διαθέτει συλλογικά 
επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία 
ώστε να μπορεί να κατανοήσει τις 
δραστηριότητες του παρόχου υπηρεσιών 
αναφοράς δεδομένων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι κάθε μέλος του 
διοικητικού οργάνου ενεργεί με 
ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ανεξάρτητη 
βούληση ώστε να αξιολογεί και να 
αμφισβητεί αποτελεσματικά τις αποφάσεις 
των ανώτερων στελεχών.

Το διοικητικό όργανο διαθέτει συλλογικά 
επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία 
ώστε να μπορεί να κατανοήσει τις 
δραστηριότητες του παρόχου υπηρεσιών 
αναφοράς δεδομένων. Κάθε μέλος του 
διοικητικού οργάνου ενεργεί με 
ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ανεξάρτητη 
βούληση ώστε να αξιολογεί και να 
αμφισβητεί αποτελεσματικά τις αποφάσεις 
των ανώτερων στελεχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση είναι υψίστης σημασίας να εισαγάγουμε στην οδηγία 
MiFID τις ίδιες απαιτήσεις όπως και στην τέταρτη οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRD 
IV). Οι εν λόγω τροπολογίες είναι συνεπώς ισοδύναμες με αυτές που υπέβαλε η Ομάδα ECR επί 
των προτάσεων για την τέταρτη οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Τροπολογία 1190
Sylvie Goulard
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένας διαχειριστής αγοράς ζητεί άδεια 
λειτουργίας για ΕΜΔ, ΠΕΔ ή ΕΜΑ και τα 
μέλη του διοικητικού οργάνου του ΕΜΔ, 
του ΠΕΔ ή του ΕΜΑ συμπίπτουν με τα 
μέλη του διοικητικού οργάνου της 
ρυθμιζόμενης αγοράς, τα πρόσωπα αυτά 
τεκμαίρεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις του 
πρώτου εδαφίου.

Όταν ένας διαχειριστής αγοράς ζητεί άδεια 
λειτουργίας για ΕΜΔ ή ΕΜΑ και τα μέλη 
του διοικητικού οργάνου του ΕΜΔ ή του 
ΕΜΑ συμπίπτουν με τα μέλη του 
διοικητικού οργάνου της ρυθμιζόμενης 
αγοράς, τα πρόσωπα αυτά τεκμαίρεται ότι 
πληρούν τις απαιτήσεις του πρώτου 
εδαφίου.

Or. en

Τροπολογία 1191
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 65 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 65α
Θέσπιση ευρωπαϊκού ενοποιημένου 

δελτίου
1. Θεσπίζεται ενιαίο ευρωπαϊκό 
ενοποιημένο δελτίο για την ενοποίηση 
όλων των στοιχείων των συναλλαγών σε 
χρηματιστήρια και παρόμοια μέσα που 
εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε μια 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μια 
ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ.
2. Το ευρωπαϊκό ενοποιημένο δελτίο 
υπόκειται σε μια ενιαία οντότητα της ΕΕ, 
σε συνδυασμό με απαιτήσεις που 
ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Οι 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις επίσης 
περιγράφουν τη διαδικασία ανάθεσης της 
εν λόγω οντότητας με δημόσιο 
διαγωνισμό που διεξάγεται από την 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Το ευρωπαϊκό ενοποιημένο δελτίο 
επεκτείνεται σε μη χρηματιστηριακά 
χρηματοπιστωτικά μέσα, και ειδικότερα 
σε ομόλογα, τουλάχιστον (2) χρόνια μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 1192
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται από 
τον ΕΜΔ περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τα 
ακόλουθα στοιχεία:
α) το αναγνωριστικό ή τα 
χαρακτηριστικά αναγνώρισης του 
χρηματοπιστωτικού μέσου,
β) την τιμή στην οποία 
πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή,
γ) τον όγκο της συναλλαγής,
δ) τη χρονική στιγμή της συναλλαγής,
ε) τη χρονική στιγμή αναφοράς της 
συναλλαγής,
στ) στ) την ένδειξη συμβόλου τιμής της 
συναλλαγής,
ζ) τον τόπο διαπραγμάτευσης όπου 
εκτελέστηκε η συναλλαγή ή διαφορετικά 
τον κωδικό «OTC» 
(εξωχρηματιστηριακή),
η) αν συντρέχει περίπτωση, μια ένδειξη 
ότι η συναλλαγή υπόκειται σε 
συγκεκριμένους όρους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη εμπορική λύση για τα στοιχεία της αγοράς θα επιτύχει ακριβή και προσιτά 
ενοποιημένα στοιχεία μόνο εάν η ΕΑΚΑΑ εκδώσει κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα για τα δεδομένα 
και εάν η ποιότητα και συνέπεια των δεδομένων εξασφαλίζονται από τους όρους για τους 
εγκεκριμένους μηχανισμούς δημοσίευσης (ΕΜΔ) που δημοσιεύουν τα δεδομένα της αγοράς.

Τροπολογία 1193
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος καταγωγής απαιτεί από 
τους ΠΕΔ να διαθέτουν κατάλληλες 
πολιτικές και διευθετήσεις για τη 
συγκέντρωση των δημοσιευμένων 
πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 
20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/... 
[MiFIR], να τις ενοποιούν σε μια συνεχή 
ροή ηλεκτρονικών δεδομένων και τις 
καθιστούν διαθέσιμες στο κοινό όσο το 
δυνατόν περισσότερο σε πραγματικό 
χρόνο, με βάση τις τεχνικές δυνατότητες, 
σε εύλογη εμπορική βάση, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 
ακόλουθων λεπτομερειών:

Το κράτος μέλος καταγωγής απαιτεί από 
τους ΠΕΔ να διαθέτουν κατάλληλες 
πολιτικές και διευθετήσεις για τη 
συγκέντρωση των δημοσιευμένων 
πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 
20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/... 
[MiFIR], να τις ενοποιούν σε μια συνεχή 
ροή ηλεκτρονικών δεδομένων και τις 
καθιστούν διαθέσιμες στο κοινό σε 
πραγματικό χρόνο, σε εύλογη εμπορική 
βάση, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 
των ακόλουθων λεπτομερειών:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή αμφιβολίας, η διατύπωση πρέπει ιδανικά να μετατραπεί σε «σε πραγματικό 
χρόνο» αντικαθιστώντας τη διατύπωση «όσο το δυνατόν περισσότερο σε πραγματικό χρόνο με 
βάση τις τεχνικές δυνατότητες». Η δεύτερη περιλαμβάνει την καθιερωμένη διατύπωση από την 
οδηγία MiFID I που εφαρμόζεται κυρίως στην εξωχρηματιστηριακη μετασυναλλαγματική 
διαφάνεια, η οποία προβλέπει μία μέγιστη καθυστέρηση έως και τρία λεπτά που υπολογίζεται 
ως πραγματικός χρόνος, σε περίπτωση που η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικώς.

Τροπολογία 1194
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) όπου κρίνεται σκόπιμο, το σύστημα 
αυτοματοποιημένων συναλλαγών που 
εκτέλεσε τη συναλλαγή,

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος του όγκου συναλλαγών δεν εκτελείται από ανθρώπους αλλά 
από αλγορίθμους, είναι σημαντικό να παρέχεται η δυνατότητα γνωστοποίησης του αλγορίθμου 
που χρησιμοποιήθηκε.

Τροπολογία 1195
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) εάν η συναλλαγή εκτελέστηκε 
«εξωχρηματιστηριακά», τη φύση της 
συναλλαγής,

Or. en

Τροπολογία 1196
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα) εάν η συναλλαγή ήταν ανοικτή 
πώληση όπως ορίζεται στο στοιχείο β) 
του άρθρου 2 παράγραφο 1 του 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012.

Or. en

Τροπολογία 1197
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες διατίθενται δωρεάν 15 
λεπτά μετά τη δημοσίευση μιας 
συναλλαγής. Το κράτος μέλος καταγωγής 
απαιτεί ο ΠΕΔ να είναι σε θέση να διαδίδει 
αποτελεσματικά και με συνέπεια τις 
πληροφορίες αυτές, κατά τρόπο που να 
διασφαλίζεται η ταχεία πρόσβαση στις 
πληροφορίες, χωρίς διακριτική 
μεταχείριση και σε γενικά αποδεκτούς 
μορφότυπους που είναι διαλειτουργικοί, 
εύκολα προσβάσιμοι και εύχρηστοι για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Οι ενοποιημένες μετασυναλλαγματικές 
πληροφορίες διατίθενται δωρεάν χωρίς 
προμήθειες άδειας παροχής δεδομένων 
για τον σκοπό των δημόσιων 
πληροφοριών 15 λεπτά μετά τη 
δημοσίευση. Η πρόσβαση σε δεδομένα 
πραγματικού χρόνου από επαγγελματίες 
της αγοράς πρέπει να παρέχεται σε 
εύλογους εμπορικούς όρους που 
επιβάλλονται από τον ΠΕΔ. Το κράτος 
μέλος καταγωγής απαιτεί ο ΠΕΔ να είναι 
σε θέση να διαδίδει αποτελεσματικά και με 
συνέπεια τις πληροφορίες αυτές, κατά 
τρόπο που να διασφαλίζεται η ταχεία 
πρόσβαση στις πληροφορίες, χωρίς 
διακριτική μεταχείριση και σε γενικά 
αποδεκτούς μορφότυπους που είναι 
διαλειτουργικοί, εύκολα προσβάσιμοι και 
εύχρηστοι για τους συμμετέχοντες στην 
αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες διατίθενται δωρεάν 15 λεπτά μετά τη δημοσίευση μιας συναλλαγής. Η 
διατύπωση πρέπει να προσαρμοστεί προκειμένου να παρέχει στον ΠΕΔ τη δυνατότητα να 
αμείβεται για τις συνολικές υπηρεσίες του. Δεδομένου ότι οι πηγές δεδομένων (τόποι 
διαπραγμάτευσης) δεν επιβάλλουν προμήθειες άδειας παροχής δεδομένων στην εν λόγω 
περίπτωση θα μπορούσε να διατίθεται μία οικονομικά πολύ αποδοτική λύση.
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Τροπολογία 1198
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) όπου κρίνεται σκόπιμο, το σύστημα 
αυτοματοποιημένων συναλλαγών που 
εκτέλεσε τη συναλλαγή,

Or. en

Τροπολογία 1199
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζβ) εάν η συναλλαγή εκτελέστηκε 
«εξωχρηματιστηριακά», τη φύση της 
συναλλαγής,

Or. en

Τροπολογία 1200
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες διατίθενται δωρεάν 15 
λεπτά μετά τη δημοσίευση μιας 
συναλλαγής. Το κράτος μέλος καταγωγής 
απαιτεί ο ΠΕΔ να είναι σε θέση να διαδίδει 
αποτελεσματικά και με συνέπεια τις 

Οι ενοποιημένες μετασυναλλαγματικές 
πληροφορίες διατίθενται δωρεάν χωρίς 
προμήθειες άδειας παροχής δεδομένων 
για τον σκοπό των δημόσιων 
πληροφοριών 15 λεπτά μετά τη 
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πληροφορίες αυτές, κατά τρόπο που να 
διασφαλίζεται η ταχεία πρόσβαση στις 
πληροφορίες, χωρίς διακριτική 
μεταχείριση και σε γενικά αποδεκτούς 
μορφότυπους που είναι διαλειτουργικοί, 
εύκολα προσβάσιμοι και εύχρηστοι για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά.

δημοσίευση μίας συναλλαγής. Η 
πρόσβαση σε δεδομένα πραγματικού 
χρόνου από επαγγελματίες της αγοράς 
πρέπει να παρέχεται με εύλογους 
εμπορικούς όρους που επιβάλλονται από 
τον ΠΕΔ. Το κράτος μέλος καταγωγής 
απαιτεί ο ΠΕΔ να είναι σε θέση να διαδίδει 
αποτελεσματικά και με συνέπεια τις 
πληροφορίες αυτές, κατά τρόπο που να 
διασφαλίζεται η ταχεία πρόσβαση στις 
πληροφορίες, χωρίς διακριτική 
μεταχείριση και σε γενικά αποδεκτούς 
μορφότυπους που είναι διαλειτουργικοί, 
εύκολα προσβάσιμοι και εύχρηστοι για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες διατίθενται δωρεάν 15 λεπτά μετά τη δημοσίευση μιας συναλλαγής. Η 
διατύπωση πρέπει να προσαρμοστεί προκειμένου να παρέχει στον ΠΕΔ τη δυνατότητα να 
αμείβεται για τις συνολικές υπηρεσίες του. Δεδομένου ότι οι πηγές δεδομένων (τόποι 
διαπραγμάτευσης) δεν επιβάλλουν προμήθειες άδειας παροχής δεδομένων στην εν λόγω 
περίπτωση θα μπορούσε να διατίθεται μία οικονομικά πολύ αποδοτική λύση.

Τροπολογία 1201
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος καταγωγής απαιτεί ο 
ΠΕΔ να διασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα 
δεδομένα ενοποιούνται τουλάχιστον από 
τις ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ, τους 
ΟΜΔ και τους ΕΜΔ και για τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που καθορίζονται
από τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
βάσει της παραγράφου 8 στοιχείο γ).

3. Το κράτος μέλος καταγωγής απαιτεί ο 
ΠΕΔ να διασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα 
δεδομένα ενοποιούνται από όλες τις 
ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ, τους 
ΟΜΔ και τους ΕΜΔ και για τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που καλύπτονται
από την παρούσα οδηγία προκειμένου να 
διασφαλίζεται η παροχή πλήρως 
ενοποιημένου δελτίου συναλλαγών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο μοναδικός τρόπος να διασφαλιστεί η θέσπιση ενός πλήρως ενοποιημένου δελτίου 
συναλλαγών μέσω ανταγωνιστικών εμπορικών παρόχων είναι να υποχρεώνονται να ενοποιούν 
τα δεδομένα όλων των εγγεγραμένων ΕΜΔ. Ωε εκ τούτου, όλες οι συναλλαγές που αναφέρονται 
θα ενοποιούνται. Οι ΠΕΔ θα συνεχίσουν να ανταγωνίζονται αλλά οι επενδυτές θα έχουν ένα 
πλήρως ενοποιημένο δελτίο συναλλαγών το οποίο θα τους παρέχει τη δυνατότητα να ελέγξουν 
εάν πραγματικά πέτυχαν την καλύτερη εκτέλεση των συναλλαγών τους.

Τροπολογία 1202
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος καταγωγής απαιτεί ο 
ΠΕΔ να διασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα 
δεδομένα ενοποιούνται τουλάχιστον από 
τις ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ, τους 
ΟΜΔ και τους ΕΜΔ και για τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που καθορίζονται 
από τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
βάσει της παραγράφου 8 στοιχείο γ).

3. Η ΕΑΚΑΑ απαιτεί ο ΠΕΔ να 
διασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα δεδομένα 
ενοποιούνται τουλάχιστον από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ, τους 
ΟΜΔ και τους ΕΜΔ και για όλα τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
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consolidated tape in Europe.

Τροπολογία 1203
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος καταγωγής απαιτεί ο 
ΠΕΔ να διασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα 
δεδομένα ενοποιούνται τουλάχιστον από 
τις ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ, τους 
ΟΜΔ και τους ΕΜΔ και για τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που καθορίζονται 
από τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει 
της παραγράφου 8 στοιχείο γ).

3. Το κράτος μέλος καταγωγής απαιτεί ο 
ΠΕΔ να διασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα 
δεδομένα ενοποιούνται τουλάχιστον από 
τις ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ και 
τους ΕΜΔ και για τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα που καθορίζονται από τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις βάσει της 
παραγράφου 8 στοιχείο γ).

Or. en

Τροπολογία 1204
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με την αποσαφήνιση 
της έννοιας της εύλογης εμπορικής βάσης 
για την παροχή πρόσβασης σε ροές 
δεδομένων, όπως αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2.

7. Η Επιτροπή εκδίδει έως […]* κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 94 σχετικά με την αποσαφήνιση της 
έννοιας της εύλογης εμπορικής βάσης για 
την παροχή πρόσβασης σε ροές 
δεδομένων, όπως αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2.

_________________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: 6 μήνες 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι διευκρινίσεις και ο καθορισμός μίας προθεσμίας εντός της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
καλείται να δράσει.

Τροπολογία 1205
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται για την 
έκδοση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα 
που καθορίζουν:

8. Η Επιτροπή εγκρίνει έως […] πράξεις
κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
94 σχετικά με μέτρα που καθορίζουν:

_________________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: 6 μήνες 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διευκρινίσεις και ο καθορισμός μίας προθεσμίας εντός της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
καλείται να δράσει.

Τροπολογία 1206
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 8 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τους τόπους διαπραγμάτευσης και τους 
ΕΜΔ και τα δεδομένα 
χρηματοπιστωτικών μέσων που πρέπει να 
παρέχονται στη ροή δεδομένων,

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1207
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 8 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τους τόπους διαπραγμάτευσης και τους 
ΕΜΔ και τα δεδομένα 
χρηματοπιστωτικών μέσων που πρέπει να 
παρέχονται στη ροή δεδομένων,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Τροπολογία 1208
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 8 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) άλλα μέσα για τη διασφάλιση της 
συνέπειας των δεδομένων που 
δημοσιεύονται από διαφορετικούς ΠΕΔ, 
και της δυνατότητας διεξοδικής 
αντιστοίχισης και διασταύρωσης με 
παρόμοια δεδομένα από άλλες πηγές.

δ) άλλα μέσα για τη διασφάλιση της 
ομοιογένειας των δεδομένων που 
δημοσιεύονται από διαφορετικούς ΠΕΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα πρόταση θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα πρακτική της αγοράς (δύο 
πολύ διαφορετικά δεδομένα μπορούν παρόλα αυτά να εμφανίζουν συνέπεια μεταξύ τους, εάν 
είναι δυνατό να διευκρινιστούν οι διαφορές). Ωστόσο, δεν επιτυγχάνει ένα ενιαίο σύνολο 
δεδομένων που μπορεί να είναι προσβάσιμο από πολλαπλές πληγές. Συνεπώς η τροπολογία 
επιδιώκει να το επιτύχει,

Τροπολογία 1209
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8a. Η Επιτροπή διορίζει έναν ενιαίο 
ευρωπαίο ΠΕΔ με δίκαιο και διαφανή 
δημόσιο διαγωνισμό. Κατά το διορισμό 
του ΠΕΔ, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
τον βαθμό στον οποίο οι υποψήφιοι έχουν 
τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τους 
όρους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, 
την ποιότητα των υπηρεσιών που 
προτείνουν και τις προμήθειές τους.
Προκειμένου να διασφαλίζεται ένας 
δίκαιος και διαφανής δημόσιος 
διαγωνισμός, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει 
σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
για τον καθορισμό των προτύπων προς 
χρήση κατά τη διάρκεια του δημόσιου 
διαγωνισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Τροπολογία 1210
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 67α
Ενιαία ενοποιημένη βάση δεδομένων

Έως […]*, η ΕΑΚΑΑ εκδίδει προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή γνωμοδότηση σχετικά 
με τη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας 
μετασυναλλαγματικών πληροφοριών που 
δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 5 
και 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... 
[MiFIR] σε ενοποιημένο μορφότυπο που 
αποδίδει την αγορά στο σύνολό της 
σύμφωνα με πρότυπα φιλικά προς τον 
χρήστη σε εύλογο κόστος.
Όταν η ΕΑΚΑΑ θεωρεί ότι οι 
μετασυναλλαγματικές πληροφορίες που 
δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 5 
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και 19 δεν είναι διαθέσιμες ή υψηλής 
ποιότητας ή δεν αποδίδουν την αγορά στο 
σύνολό της, η ΕΑΚΑΑ καταθέτει 
αρνητική γνωμοδότηση.
Στην περίπτωση αρνητικής 
γνωμοδότησης, η Επιτροπή εγκρίνει μια 
πράξη κατ' εξουσιοδότηση εντός 3 μηνών 
από τη λήψη της αρνητικής 
γνωμοδότησης από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα 
με το άρθρο 94, σχετικά με τα μέτρα που 
καθορίζουν τη θέσπιση ενιαίας οντότητας 
που θα διαχειρίζεται ένα ενοποιημένο 
δελτίο για μετασυναλλαγματικές 
πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 19.
Έως […]*, η ΕΑΚΑΑ εκδίδει προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή γνωμοδότηση σχετικά 
με τη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας 
μετασυναλλαγματικών πληροφοριών που 
δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 
και 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... 
[MiFIR] σε ενοποιημένο μορφότυπο που 
αποδίδει την αγορά στο σύνολό της 
σύμφωνα με πρότυπα φιλικά προς τον 
χρήστη σε εύλογο κόστος.
Όταν η ΕΑΚΑΑ θεωρεί ότι οι 
μετασυναλλαγματικές πληροφορίες που 
δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 
και 20 δεν είναι διαθέσιμες ή υψηλής 
ποιότητας ή δεν αποδίδουν την αγορά στο 
σύνολό της, η ΕΑΚΑΑ καταθέτει 
αρνητική γνωμοδότηση.
Στην περίπτωση αρνητικής 
γνωμοδότησης, η Επιτροπή εγκρίνει μια 
πράξη κατ' εξουσιοδότηση εντός 3 μηνών 
από τη λήψη της αρνητικής 
γνωμοδότησης από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα 
με το άρθρο 94, σχετικά με τα μέτρα που 
καθορίζουν τη θέσπιση ενιαίας οντότητας 
που θα διαχειρίζεται ένα ενοποιημένο 
δελτίο για μετασυναλλαγματικές 
πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 20.
_____________________
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* OJ: να εισαχθεί η ημερομηνία: 6 μήνες 
από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.
** OJ: να εισαχθεί η ημερομηνία: 1 χρόνο 
από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας

Or. en


