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Τροπολογία 97
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η χρηματοπιστωτική κρίση κατέστησε 
εμφανείς τις αδυναμίες σχετικά με τη 
διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών 
αγορών. Επομένως, η ενίσχυση της 
διαφάνειας συγκαταλέγεται στις κοινές 
αρχές για την ενίσχυση του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως 
επιβεβαιώθηκε με τη δήλωση της G20 στο 
Λονδίνο στις 2 Απριλίου 2009. Για να 
ενισχυθεί η διαφάνεια και να βελτιωθεί η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
χρηματοπιστωτικών μέσων, θα πρέπει να 
εφαρμοστεί νέο πλαίσιο που θα καθιερώνει 
ενιαίες απαιτήσεις για τη διαφάνεια των 
συναλλαγών στις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων. Το πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να καθιερώνει περιεκτικούς 
κανόνες για ένα ευρύ φάσμα 
χρηματοπιστωτικών μέσων. Θα πρέπει να 
συμπληρώνει τις απαιτήσεις για τη 
διαφάνεια εντολών και συναλλαγών σε 
μετοχές που θεσπίστηκαν με την οδηγία 
2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Απριλίου 2004.

(1) Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση
απέδειξε για άλλη μία φορά ότι οι αγορές 
κατά κανένα τρόπο δεν είναι 
αποτελεσματικές. Μάλλον το αντίθετο 
συμβαίνει. Οι ανεπαρκώς ρυθμιζόμενες 
αγορές έχουν την τάση να γίνονται 
αδιαφανείς, γεγονός που οδηγεί σε 
υπέρμετρη κερδοσκοπία και στο να 
δημιουργούνται οικονομικές φούσκες με 
εξοντωτικές κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις. Στόχος της παρούσας 
αναθεώρησης είναι να τερματιστεί η 
επιζήμια κερδοσκοπία και να 
υποστηριχθεί η διοχέτευση των 
αποταμιεύσεων σε παραγωγικές 
επενδύσεις. H ενίσχυση της διαφάνειας 
συγκαταλέγεται στις κοινές αρχές για την 
ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, όπως επιβεβαιώθηκε με τη 
δήλωση της G20 στο Λονδίνο στις 2 
Απριλίου 2009. Για να ενισχυθεί η 
διαφάνεια και να βελτιωθεί η λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς 
χρηματοπιστωτικών μέσων, θα πρέπει να 
εφαρμοστεί νέο πλαίσιο που θα καθιερώνει 
ενιαίες απαιτήσεις για τη διαφάνεια των 
συναλλαγών στις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων. Το πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να καθιερώνει περιεκτικούς 
κανόνες για ένα ευρύ φάσμα 
χρηματοπιστωτικών μέσων. Θα πρέπει να 
συμπληρώνει τις απαιτήσεις για τη 
διαφάνεια εντολών και συναλλαγών σε 
μετοχές που θεσπίστηκαν με την οδηγία 
2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Απριλίου 2004.

Or. en



PE489.472v01-00 4/201 AM\901839EL.doc

EL

Τροπολογία 98
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι έννοιες της ρυθμιζόμενης αγοράς 
και του ΠΜΔ θα πρέπει να οριστούν και οι 
ορισμοί αυτοί να εναρμονιστούν στενά 
μεταξύ τους ώστε να εκφράζουν το 
γεγονός ότι αμφότεροι οι όροι 
αντιπροσωπεύουν την ίδια λειτουργία 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης. Οι 
ορισμοί θα πρέπει να εξαιρούν τα διμερή 
συστήματα στα οποία επιχείρηση 
επενδύσεων συμμετέχει στη συναλλαγή για 
ίδιο λογαριασμό, έστω και ως 
αντισυμβαλλόμενος ο οποίος 
παρεμβάλλεται μεταξύ αγοραστή και 
πωλητή χωρίς να αναλαμβάνει κίνδυνο. Ο 
όρος «σύστημα» περιλαμβάνει όλες τις 
αγορές που αποτελούνται από σύνολο 
κανόνων και από χώρο συναλλαγών, 
καθώς και τις αγορές που λειτουργούν 
μόνο βάσει συνόλου κανόνων. Δεν υπάρχει 
υποχρέωση λειτουργίας «τεχνικού» 
συστήματος αντιστοίχησης των εντολών 
για τις ρυθμιζόμενες αγορές και τα ΠΜΔ.
Οι αγορές που αποτελούνται μόνον από 
σύνολο κανόνων σχετικών με την ιδιότητα 
του μέλους, την εισαγωγή 
χρηματοπιστωτικών μέσων στη 
διαπραγμάτευση, τις συναλλαγές μεταξύ 
μελών, την υποβολή δηλώσεων, και –
ανάλογα με την περίπτωση – τις 
υποχρεώσεις διαφάνειας αποτελούν 
ρυθμιζόμενες αγορές ή ΠΜΔ κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας, οι δε 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο αυτών των κανόνων θεωρούνται 
πραγματοποιούμενες εντός των 
συστημάτων ρυθμιζόμενης αγοράς ή 
ΠΜΔ. Ο όρος «ενδιαφέρον για την αγορά 
και την πώληση» πρέπει να ερμηνευτεί με 

(6) Οι έννοιες της ρυθμιζόμενης αγοράς 
και του ΠΜΔ θα πρέπει να διευκρινιστούν
και οι ορισμοί αυτοί να παραμείνουν στενά
εναρμονισμένοι μεταξύ τους ώστε να 
εκφράζουν το γεγονός ότι αμφότεροι οι 
όροι αντιπροσωπεύουν την ίδια λειτουργία 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης. Οι 
ορισμοί θα πρέπει να εξαιρούν τα διμερή 
συστήματα στα οποία επιχείρηση 
επενδύσεων συμμετέχει στη συναλλαγή για 
ίδιο λογαριασμό, έστω και ως 
αντισυμβαλλόμενος ο οποίος 
παρεμβάλλεται μεταξύ αγοραστή και 
πωλητή χωρίς να αναλαμβάνει κίνδυνο. Ο 
όρος «σύστημα» περιλαμβάνει όλες τις 
αγορές που αποτελούνται από σύνολο 
κανόνων και από χώρο συναλλαγών, 
καθώς και τις αγορές που λειτουργούν 
μόνο βάσει συνόλου κανόνων. Δεν υπάρχει 
υποχρέωση λειτουργίας «τεχνικού» 
συστήματος αντιστοίχησης των εντολών 
για τις ρυθμιζόμενες αγορές και τα ΠΜΔ.
Οι αγορές που αποτελούνται μόνον από 
σύνολο κανόνων σχετικών με την ιδιότητα 
του μέλους, την εισαγωγή 
χρηματοπιστωτικών μέσων στη 
διαπραγμάτευση, τις συναλλαγές μεταξύ 
μελών, την υποβολή δηλώσεων, και –
ανάλογα με την περίπτωση – τις 
υποχρεώσεις διαφάνειας αποτελούν 
ρυθμιζόμενες αγορές ή ΠΜΔ κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας, οι δε 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο αυτών των κανόνων θεωρούνται 
πραγματοποιούμενες εντός των 
συστημάτων ρυθμιζόμενης αγοράς ή 
ΠΜΔ. Ο όρος «ενδιαφέρον για την αγορά 
και την πώληση» πρέπει να ερμηνευτεί με 
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ευρεία έννοια και υποδηλώνει εντολές, 
ζεύγη εντολών και κάθε άλλη εκδήλωση 
ενδιαφέροντος. Η απαίτηση τα 
ενδιαφέροντα αυτά να συναντώνται στο 
εσωτερικό του συστήματος με κανόνες που 
δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια και τους 
οποίους καθορίζει ο διαχειριστής αγοράς 
σημαίνει ότι η συνάντησή τους γίνεται με 
τους κανόνες του συστήματος ή με τα 
πρωτόκολλα ή τις εσωτερικές λειτουργικές 
διαδικασίες του (περιλαμβανομένων των 
διαδικασιών που είναι ενσωματωμένες σε 
λογισμικό Η/Υ). Η έκφραση «κανόνες που 
δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια» 
σημαίνει ότι οι κανόνες αυτοί δεν αφήνουν 
στην επιχείρηση επενδύσεων που 
διαχειρίζεται έναν ΠΜΔ καμία διακριτική 
ευχέρεια ως προς τον τρόπο 
αλληλεπίδρασης των εν λόγω 
ενδιαφερόντων. Οι ορισμοί απαιτούν την 
αντιστοίχηση των ενδιαφερόντων με τρόπο 
που να οδηγεί στην κατάρτιση σύμβασης, 
γεγονός που συνεπάγεται την εκτέλεση της 
συναλλαγής σύμφωνα με τους κανόνες του 
συστήματος ή με τα πρωτόκολλα ή τις 
εσωτερικές λειτουργικές διαδικασίες του 
συστήματος.

ευρεία έννοια και υποδηλώνει εντολές, 
ζεύγη εντολών και κάθε άλλη εκδήλωση 
ενδιαφέροντος. Για να αντιμετωπιστεί μία 
από τις βασικές αμφισημίες που 
δημιουργήθηκαν από την αρχική οδηγία, 
οι ορισμοί των ρυθμιζόμενων αγορών και 
των ΠΜΔ δεν πρέπει να περιλαμβάνουν 
οποιαδήποτε αναφορά σε απαίτηση 
σχετικά με αυτούς τους τόπους 
διαπραγμάτευσης. Οι τρέχουσες 
απαιτήσεις σχετικά με αυτούς τους δύο 
τύπους τόπων διαπραγμάτευσης πρέπει 
να παραμείνουν ίδιες, αλλά να 
παρουσιάζονται χωριστά από τους 
ορισμούς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
ο ορισμός αποτυπώνει τη λειτουργία της 
διαπραγμάτευσης, η οποία στη συνέχεια 
υπάγεται σε μία σαφή δέσμη κανόνων. 
Μία από τις σημαντικές απαιτήσεις 
αφορά την υποχρέωση τα ενδιαφέροντα 
αυτά να συναντώνται στο εσωτερικό του 
συστήματος με κανόνες που δεν παρέχουν 
διακριτική ευχέρεια και τους οποίους 
καθορίζει ο διαχειριστής αγοράς, κάτι που
σημαίνει ότι η συνάντησή τους γίνεται με 
τους κανόνες του συστήματος ή με τα 
πρωτόκολλα ή τις εσωτερικές λειτουργικές 
διαδικασίες του (περιλαμβανομένων των 
διαδικασιών που είναι ενσωματωμένες σε 
λογισμικό Η/Υ). Η έκφραση «κανόνες που 
δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια» 
σημαίνει ότι οι κανόνες αυτοί δεν αφήνουν 
στην επιχείρηση επενδύσεων που 
διαχειρίζεται έναν ΠΜΔ καμία διακριτική 
ευχέρεια ως προς τον τρόπο 
αλληλεπίδρασης των εν λόγω
ενδιαφερόντων. Οι ορισμοί απαιτούν την 
αντιστοίχηση των ενδιαφερόντων με τρόπο 
που να οδηγεί στην κατάρτιση σύμβασης, 
γεγονός που συνεπάγεται την εκτέλεση της 
συναλλαγής σύμφωνα με τους κανόνες του 
συστήματος ή με τα πρωτόκολλα ή τις 
εσωτερικές λειτουργικές διαδικασίες του 
συστήματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

In the original MiFID, RM and MTF definitions were introduced for the first time, whereas 
now the definitions need to be re-visited to clarify any area that has been a source of 
uncertainty. Specifically, the inclusion of one of the requirements on RMs and MTFs –
nondiscretionary execution – in the definitions of these venues has been a major source of 
uncertainty and must be addressed. While the obligation of non-discretionary execution 
should remain as an obligation for both RMs and MTFs, it should not be included in the 
definition of either the RMs or MTFs to clearly separate the activity from the regime 
applicable to that activity.

Τροπολογία 99
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι έννοιες της ρυθμιζόμενης αγοράς 
και του ΠΜΔ θα πρέπει να οριστούν και οι 
ορισμοί αυτοί να εναρμονιστούν στενά 
μεταξύ τους ώστε να εκφράζουν το 
γεγονός ότι αμφότεροι οι όροι 
αντιπροσωπεύουν την ίδια λειτουργία
οργανωμένης διαπραγμάτευσης. Οι 
ορισμοί θα πρέπει να εξαιρούν τα διμερή
συστήματα στα οποία επιχείρηση 
επενδύσεων συμμετέχει στη συναλλαγή 
για ίδιο λογαριασμό, έστω και ως 
αντισυμβαλλόμενος ο οποίος
παρεμβάλλεται μεταξύ αγοραστή και 
πωλητή χωρίς να αναλαμβάνει κίνδυνο. Ο 
όρος «σύστημα» περιλαμβάνει όλες τις 
αγορές που αποτελούνται από σύνολο 
κανόνων και από χώρο συναλλαγών, 
καθώς και τις αγορές που λειτουργούν 
μόνο βάσει συνόλου κανόνων. Δεν υπάρχει 
υποχρέωση λειτουργίας «τεχνικού»
συστήματος αντιστοίχησης των εντολών 
για τις ρυθμιζόμενες αγορές και τα ΠΜΔ.
Οι αγορές που αποτελούνται μόνον από 
σύνολο κανόνων σχετικών με την ιδιότητα 
του μέλους, την εισαγωγή 
χρηματοπιστωτικών μέσων στη 

(6) Οι έννοιες της ρυθμιζόμενης αγοράς, 
του ΠΜΔ και του ΜΟΔ θα πρέπει να 
οριστούν ώστε να καλύψουν τη λειτουργία 
της οργανωμένης πολυμερούς 
διαπραγμάτευσης. Οι ορισμοί των 
ρυθμιζόμενων αγορών και των ΠΜΔ  
πρέπει να εναρμονιστούν ώστε να 
εκφράζουν το γεγονός ότι αμφότεροι οι 
όροι αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά τον 
ίδιο τύπο οργανωμένης διαπραγμάτευσης.
Ο ορισμός του ΜΟΔ πρέπει να είναι 
παρόμοιος αλλά πρέπει να επιτρέπει στον 
διαχειριστή του ΜΟΔ μεγαλύτερο βαθμό 
ευελιξίας ως προς το πώς καθορίζει τους 
κανόνες και τις διαδικασίες του έτσι ώστε 
να εξασφαλίζει ότι είναι σε θέση να 
καλύπτει όλες τις μορφές οργανωμένης 
πολυμερούς διαπραγμάτευσης που δεν 
αντιστοιχούν στις κατηγορίες της 
ρυθμιζόμενης αγοράς και του ΠΜΔ. Οι 
ορισμοί δεν πρέπει να εξαιρούν τα 
συστήματα στα οποία ο διαχειριστής 
ενεργεί ως κύριος συμβαλλόμενος χωρίς 
να αναλαμβάνει κίνδυνο και
παρεμβάλλεται μεταξύ αγοραστή και 
πωλητή. Ο όρος «σύστημα» περιλαμβάνει 
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διαπραγμάτευση, τις συναλλαγές μεταξύ 
μελών, την υποβολή δηλώσεων, και –
ανάλογα με την περίπτωση – τις 
υποχρεώσεις διαφάνειας αποτελούν 
ρυθμιζόμενες αγορές ή ΠΜΔ κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας, οι δε 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο αυτών των κανόνων θεωρούνται 
πραγματοποιούμενες εντός των 
συστημάτων ρυθμιζόμενης αγοράς ή 
ΠΜΔ. Ο όρος «ενδιαφέρον για την αγορά 
και την πώληση» πρέπει να ερμηνευτεί με 
ευρεία έννοια και υποδηλώνει εντολές, 
ζεύγη εντολών και κάθε άλλη εκδήλωση 
ενδιαφέροντος. Η απαίτηση τα 
ενδιαφέροντα αυτά να συναντώνται στο 
εσωτερικό του συστήματος με κανόνες που 
δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια και τους 
οποίους καθορίζει ο διαχειριστής αγοράς 
σημαίνει ότι η συνάντησή τους γίνεται με 
τους κανόνες του συστήματος ή με τα 
πρωτόκολλα ή τις εσωτερικές λειτουργικές 
διαδικασίες του (περιλαμβανομένων των 
διαδικασιών που είναι ενσωματωμένες σε 
λογισμικό Η/Υ). Η έκφραση «κανόνες που 
δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια» 
σημαίνει ότι οι κανόνες αυτοί δεν αφήνουν 
στην επιχείρηση επενδύσεων που 
διαχειρίζεται έναν ΠΜΔ καμία διακριτική 
ευχέρεια ως προς τον τρόπο 
αλληλεπίδρασης των εν λόγω 
ενδιαφερόντων. Οι ορισμοί απαιτούν την 
αντιστοίχηση των ενδιαφερόντων με 
τρόπο που να οδηγεί στην κατάρτιση 
σύμβασης, γεγονός που συνεπάγεται την 
εκτέλεση της συναλλαγής σύμφωνα με 
τους κανόνες του συστήματος ή με τα 
πρωτόκολλα ή τις εσωτερικές 
λειτουργικές διαδικασίες του 
συστήματος.

όλες τις αγορές που αποτελούνται από 
σύνολο κανόνων και από χώρο 
συναλλαγών, καθώς και τις αγορές που 
λειτουργούν μόνο βάσει συνόλου κανόνων.
Δεν υπάρχει υποχρέωση λειτουργίας 
συστήματος κεντρικού βιβλίου εντολών 
για την αντιστοίχηση των εντολών για τις 
ρυθμιζόμενες αγορές, τα ΠΜΔ και τα
ΜΟΔ αλλά επιτρέπεται η λειτουργία 
άλλων πρωτοκόλλων διαπραγμάτευσης, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
βάσει των οποίων οι χρήστες μπορούν να 
ζητούν ζεύγη εντολών από πλλούς 
παρόχους. Οι αγορές που αποτελούνται 
μόνον από σύνολο κανόνων σχετικών με 
την ιδιότητα του μέλους, την εισαγωγή 
χρηματοπιστωτικών μέσων στη 
διαπραγμάτευση, τις συναλλαγές μεταξύ 
μελών, την υποβολή δηλώσεων, και –
ανάλογα με την περίπτωση – τις 
υποχρεώσεις διαφάνειας αποτελούν 
ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ ή ΜΟΔ κατά
την έννοια της παρούσας οδηγίας, οι δε 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο αυτών των κανόνων θεωρούνται 
πραγματοποιούμενες εντός των 
συστημάτων ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ
ή ΜΟΔ. Οι ορισμοί απαιτούν την 
αντιστοίχηση των ενδιαφερόντων για την 
αγορά και την πώληση με τρόπο που να 
οδηγεί στην κατάρτιση σύμβασης, 
γεγονός που συνεπάγεται την εκτέλεση 
της συναλλαγής σύμφωνα με τους 
κανόνες του συστήματος ή με τα 
πρωτόκολλα ή τις εσωτερικές 
λειτουργικές διαδικασίες του 
συστήματος. Ο όρος «ενδιαφέρον για την 
αγορά και την πώληση» πρέπει να 
ερμηνευτεί με ευρεία έννοια και 
υποδηλώνει εντολές, ζεύγη εντολών και 
κάθε άλλη εκδήλωση ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και τα ΠΜΔ πρέπει 
να υπόκεινται στην απαίτηση τα 
ενδιαφέροντα αυτά να συναντώνται στο 
εσωτερικό του συστήματος με κανόνες που 
δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια και τους 
οποίους καθορίζει ο διαχειριστής αγοράς 
σημαίνει ότι η συνάντησή τους γίνεται με 
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τους κανόνες του συστήματος ή με τα 
πρωτόκολλα ή τις εσωτερικές λειτουργικές 
διαδικασίες του (περιλαμβανομένων των 
διαδικασιών που είναι ενσωματωμένες σε 
λογισμικό Η/Υ). Οι κανόνες αυτοί δεν 
αφήνουν στην ρυθμιζόμενη αγορά ή στην
επιχείρηση επενδύσεων που διαχειρίζεται 
έναν ΠΜΔ καμία διακριτική ευχέρεια ως 
προς τον τρόπο αλληλεπίδρασης των εν 
λόγω ενδιαφερόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι τόποι διαπραγμάτευσης – ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ και ΜΟΔ – πρέπει να υπόκεινται 
σε παρόμοιες απαιτήσεις υψηλού επιπέδου όσον αφορά την πρόσβαση και την εκτέλεση 
διαπραγματεύσεων μέσω του συστήματος. Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής 
ευελιξία εντός του καθεστώτος για την κάλυψη Δικτύων Διασταύρωσης Χρηματομεσιτών (BCN) 
και ορισμένων τύπων τόπων για τη διαπραγμάτευση τυποποιημένων, ρευστών παραγώγων, 
επιβάλλεται να παρασχεθεί στους διαχειριστές των ΜΟΔ κάπως μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας 
ως προς τον καθορισμό των κανόνων και των διαδικασιών.

Τροπολογία 100
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι έννοιες της ρυθμιζόμενης αγοράς 
και του ΠΜΔ θα πρέπει να οριστούν και οι 
ορισμοί αυτοί να εναρμονιστούν στενά 
μεταξύ τους ώστε να εκφράζουν το 
γεγονός ότι αμφότεροι οι όροι 
αντιπροσωπεύουν την ίδια λειτουργία 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης. Οι 
ορισμοί θα πρέπει να εξαιρούν τα διμερή 
συστήματα στα οποία επιχείρηση 
επενδύσεων συμμετέχει στη συναλλαγή για 
ίδιο λογαριασμό, έστω και ως 
αντισυμβαλλόμενος ο οποίος 
παρεμβάλλεται μεταξύ αγοραστή και 
πωλητή χωρίς να αναλαμβάνει κίνδυνο. Ο 
όρος «σύστημα» περιλαμβάνει όλες τις 

(6) Οι έννοιες της ρυθμιζόμενης αγοράς 
και του ΠΜΔ θα πρέπει να παραμένουν
στενά εναρμονισμένοι μεταξύ τους ώστε 
να εκφράζουν το γεγονός ότι αμφότεροι οι 
όροι αντιπροσωπεύουν την ίδια λειτουργία 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης. Οι 
ορισμοί θα πρέπει να εξαιρούν τα διμερή 
συστήματα στα οποία επιχείρηση 
επενδύσεων συμμετέχει στη συναλλαγή για 
ίδιο λογαριασμό, έστω και ως 
αντισυμβαλλόμενος ο οποίος 
παρεμβάλλεται μεταξύ αγοραστή και 
πωλητή χωρίς να αναλαμβάνει κίνδυνο. Ο 
όρος «σύστημα» περιλαμβάνει όλες τις 
αγορές που αποτελούνται από σύνολο 
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αγορές που αποτελούνται από σύνολο 
κανόνων και από χώρο συναλλαγών, 
καθώς και τις αγορές που λειτουργούν 
μόνο βάσει συνόλου κανόνων. Δεν υπάρχει 
υποχρέωση λειτουργίας «τεχνικού» 
συστήματος αντιστοίχησης των εντολών 
για τις ρυθμιζόμενες αγορές και τα ΠΜΔ.
Οι αγορές που αποτελούνται μόνον από 
σύνολο κανόνων σχετικών με την ιδιότητα 
του μέλους, την εισαγωγή 
χρηματοπιστωτικών μέσων στη 
διαπραγμάτευση, τις συναλλαγές μεταξύ 
μελών, την υποβολή δηλώσεων, και –
ανάλογα με την περίπτωση – τις 
υποχρεώσεις διαφάνειας αποτελούν 
ρυθμιζόμενες αγορές ή ΠΜΔ κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας, οι δε 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο αυτών των κανόνων θεωρούνται 
πραγματοποιούμενες εντός των 
συστημάτων ρυθμιζόμενης αγοράς ή 
ΠΜΔ. Ο όρος «ενδιαφέρον για την αγορά 
και την πώληση» πρέπει να ερμηνευτεί με 
ευρεία έννοια και υποδηλώνει εντολές, 
ζεύγη εντολών και κάθε άλλη εκδήλωση 
ενδιαφέροντος. Η απαίτηση τα 
ενδιαφέροντα αυτά να συναντώνται στο 
εσωτερικό του συστήματος με κανόνες που 
δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια και τους 
οποίους καθορίζει ο διαχειριστής αγοράς 
σημαίνει ότι η συνάντησή τους γίνεται με 
τους κανόνες του συστήματος ή με τα 
πρωτόκολλα ή τις εσωτερικές λειτουργικές 
διαδικασίες του (περιλαμβανομένων των 
διαδικασιών που είναι ενσωματωμένες σε 
λογισμικό Η/Υ). Η έκφραση «κανόνες που 
δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια» 
σημαίνει ότι οι κανόνες αυτοί δεν αφήνουν 
στην επιχείρηση επενδύσεων που 
διαχειρίζεται έναν ΠΜΔ καμία διακριτική 
ευχέρεια ως προς τον τρόπο 
αλληλεπίδρασης των εν λόγω 
ενδιαφερόντων. Οι ορισμοί απαιτούν την 
αντιστοίχηση των ενδιαφερόντων με τρόπο 
που να οδηγεί στην κατάρτιση σύμβασης, 
γεγονός που συνεπάγεται την εκτέλεση της 
συναλλαγής σύμφωνα με τους κανόνες του 
συστήματος ή με τα πρωτόκολλα ή τις

κανόνων και από χώρο συναλλαγών, 
καθώς και τις αγορές που λειτουργούν 
μόνο βάσει συνόλου κανόνων. Δεν υπάρχει 
υποχρέωση λειτουργίας «τεχνικού» 
συστήματος αντιστοίχησης των εντολών 
για τις ρυθμιζόμενες αγορές και τα ΠΜΔ.
Οι αγορές που αποτελούνται μόνον από 
σύνολο κανόνων σχετικών με την ιδιότητα 
του μέλους, την εισαγωγή 
χρηματοπιστωτικών μέσων στη 
διαπραγμάτευση, τις συναλλαγές μεταξύ 
μελών, την υποβολή δηλώσεων, και –
ανάλογα με την περίπτωση – τις 
υποχρεώσεις διαφάνειας αποτελούν 
ρυθμιζόμενες αγορές ή ΠΜΔ κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας, οι δε 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο αυτών των κανόνων θεωρούνται 
πραγματοποιούμενες εντός των 
συστημάτων ρυθμιζόμενης αγοράς ή 
ΠΜΔ. Ο όρος «ενδιαφέρον για την αγορά 
και την πώληση» πρέπει να ερμηνευτεί με 
ευρεία έννοια και υποδηλώνει εντολές, 
ζεύγη εντολών και κάθε άλλη εκδήλωση 
ενδιαφέροντος. Για να καταστεί σαφής η
λειτουργία διαπραγμάτευσης των 
ρυθμιζόμενων αγορών και των ΠΜΔ, οι 
ορισμοί των ρυθμιζόμενων αγορών και 
των ΠΜΔ πρέπει να υπάγονται σε σαφές 
σύνολο κανόνων. Κατά συνέπεια, οι 
απαιτήσεις ως προς τους τύπους τόπων 
διαπραγμάτευσης πρέπει να δηλώνονται 
ξεχωριστά. Οι απαιτήσεις διαχωρισμού 
αφορούν την υποχρέωση τα ενδιαφέροντα 
αυτά να συναντώνται στο εσωτερικό του 
συστήματος με κανόνες που δεν παρέχουν 
διακριτική ευχέρεια και τους οποίους 
καθορίζει ο διαχειριστής αγοράς, κάτι που
σημαίνει ότι η συνάντησή τους γίνεται με 
τους κανόνες του συστήματος ή με τα 
πρωτόκολλα ή τις εσωτερικές λειτουργικές 
διαδικασίες του (περιλαμβανομένων των 
διαδικασιών που είναι ενσωματωμένες σε 
λογισμικό Η/Υ). Η έκφραση «κανόνες που 
δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια» 
σημαίνει ότι οι κανόνες αυτοί δεν αφήνουν 
στην επιχείρηση επενδύσεων που 
διαχειρίζεται έναν ΠΜΔ καμία διακριτική 
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εσωτερικές λειτουργικές διαδικασίες του 
συστήματος.

ευχέρεια ως προς τον τρόπο 
αλληλεπίδρασης των εν λόγω 
ενδιαφερόντων. Οι ορισμοί απαιτούν την 
αντιστοίχηση των ενδιαφερόντων με τρόπο 
που να οδηγεί στην κατάρτιση σύμβασης, 
γεγονός που συνεπάγεται την εκτέλεση της 
συναλλαγής σύμφωνα με τους κανόνες του 
συστήματος ή με τα πρωτόκολλα ή τις 
εσωτερικές λειτουργικές διαδικασίες του 
συστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

To eliminate the loophole used by Broker Crossing Networks (BCNs) to circumvent the MTF 
definition. It is proposed to include an explicit difference between the function (i.e. to cross 
multilaterally) and the rules which have to be followed if a venue offers this type of trading 
(i.e. treat all client order equally and fairly in a non-discretionary manner). Today, BCNs are 
not following non-discretionary execution rules whereas they are doing the same business as 
MTFs. Regulated Markets and MTFs should be obliged to provide non-discretionary 
execution. However, the non-discretionary execution requirement should be eliminated from 
the definition of what is an MTF or regulated Market to close the current loophole which has 
been used by BCNs. This fact should be clarified and explained in the recital so as to avoid 
ambiguity.

Τροπολογία 101
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι έννοιες της ρυθμιζόμενης αγοράς 
και του ΠΜΔ θα πρέπει να οριστούν και οι 
ορισμοί αυτοί να εναρμονιστούν στενά 
μεταξύ τους ώστε να εκφράζουν το 
γεγονός ότι αμφότεροι οι όροι 
αντιπροσωπεύουν την ίδια λειτουργία 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης. Οι 
ορισμοί θα πρέπει να εξαιρούν τα διμερή 
συστήματα στα οποία επιχείρηση 
επενδύσεων συμμετέχει στη συναλλαγή για 
ίδιο λογαριασμό, έστω και ως 
αντισυμβαλλόμενος ο οποίος 

(6) Οι έννοιες της ρυθμιζόμενης αγοράς 
και του ΠΜΔ θα πρέπει να διευκρινιστούν 
και να εναρμονιστούν στενά μεταξύ τους 
ώστε να εκφράζουν το γεγονός ότι 
αμφότεροι οι όροι αντιπροσωπεύουν την 
ίδια λειτουργία οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης. Οι ορισμοί θα πρέπει να 
εξαιρούν τα διμερή συστήματα στα οποία 
επιχείρηση επενδύσεων συμμετέχει στη 
συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό, έστω και 
ως αντισυμβαλλόμενος ο οποίος 
παρεμβάλλεται μεταξύ αγοραστή και 
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παρεμβάλλεται μεταξύ αγοραστή και 
πωλητή χωρίς να αναλαμβάνει κίνδυνο. Ο 
όρος «σύστημα» περιλαμβάνει όλες τις 
αγορές που αποτελούνται από σύνολο 
κανόνων και από χώρο συναλλαγών, 
καθώς και τις αγορές που λειτουργούν 
μόνο βάσει συνόλου κανόνων. Δεν υπάρχει 
υποχρέωση λειτουργίας «τεχνικού» 
συστήματος αντιστοίχησης των εντολών 
για τις ρυθμιζόμενες αγορές και τα ΠΜΔ.
Οι αγορές που αποτελούνται μόνον από 
σύνολο κανόνων σχετικών με την ιδιότητα 
του μέλους, την εισαγωγή 
χρηματοπιστωτικών μέσων στη 
διαπραγμάτευση, τις συναλλαγές μεταξύ 
μελών, την υποβολή δηλώσεων, και –
ανάλογα με την περίπτωση – τις 
υποχρεώσεις διαφάνειας αποτελούν 
ρυθμιζόμενες αγορές ή ΠΜΔ κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας, οι δε 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο αυτών των κανόνων θεωρούνται 
πραγματοποιούμενες εντός των 
συστημάτων ρυθμιζόμενης αγοράς ή 
ΠΜΔ. Ο όρος «ενδιαφέρον για την αγορά 
και την πώληση» πρέπει να ερμηνευτεί με 
ευρεία έννοια και υποδηλώνει εντολές, 
ζεύγη εντολών και κάθε άλλη εκδήλωση 
ενδιαφέροντος. Η απαίτηση τα 
ενδιαφέροντα αυτά να συναντώνται στο 
εσωτερικό του συστήματος με κανόνες που 
δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια και τους 
οποίους καθορίζει ο διαχειριστής αγοράς 
σημαίνει ότι η συνάντησή τους γίνεται με 
τους κανόνες του συστήματος ή με τα 
πρωτόκολλα ή τις εσωτερικές λειτουργικές 
διαδικασίες του (περιλαμβανομένων των 
διαδικασιών που είναι ενσωματωμένες σε 
λογισμικό Η/Υ). Η έκφραση «κανόνες που 
δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια» 
σημαίνει ότι οι κανόνες αυτοί δεν αφήνουν 
στην επιχείρηση επενδύσεων που 
διαχειρίζεται έναν ΠΜΔ καμία διακριτική 
ευχέρεια ως προς τον τρόπο 
αλληλεπίδρασης των εν λόγω 
ενδιαφερόντων. Οι ορισμοί απαιτούν την 
αντιστοίχηση των ενδιαφερόντων με τρόπο 
που να οδηγεί στην κατάρτιση σύμβασης, 

πωλητή χωρίς να αναλαμβάνει κίνδυνο. Ο 
όρος «σύστημα» περιλαμβάνει όλες τις 
αγορές που αποτελούνται από σύνολο 
κανόνων και από χώρο συναλλαγών, 
καθώς και τις αγορές που λειτουργούν 
μόνο βάσει συνόλου κανόνων. Δεν υπάρχει 
υποχρέωση λειτουργίας «τεχνικού» 
συστήματος αντιστοίχησης των εντολών 
για τις ρυθμιζόμενες αγορές και τα ΠΜΔ.
Οι αγορές που αποτελούνται μόνον από 
σύνολο κανόνων σχετικών με την ιδιότητα 
του μέλους, την εισαγωγή 
χρηματοπιστωτικών μέσων στη 
διαπραγμάτευση, τις συναλλαγές μεταξύ 
μελών, την υποβολή δηλώσεων, και –
ανάλογα με την περίπτωση – τις 
υποχρεώσεις διαφάνειας αποτελούν 
ρυθμιζόμενες αγορές ή ΠΜΔ κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας, οι δε 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο αυτών των κανόνων θεωρούνται 
πραγματοποιούμενες εντός των 
συστημάτων ρυθμιζόμενης αγοράς ή 
ΠΜΔ. Ο όρος «ενδιαφέρον για την αγορά 
και την πώληση» πρέπει να ερμηνευτεί με 
ευρεία έννοια και υποδηλώνει εντολές, 
ζεύγη εντολών και κάθε άλλη εκδήλωση 
ενδιαφέροντος. Μία από τις σημαντικές 
απαιτήσεις αφορά την υποχρέωση τα 
ενδιαφέροντα αυτά να συναντώνται στο 
εσωτερικό του συστήματος με κανόνες που 
δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια και τους 
οποίους καθορίζει ο διαχειριστής αγοράς, 
κάτι που σημαίνει ότι η συνάντησή τους 
γίνεται με τους κανόνες του συστήματος ή 
με τα πρωτόκολλα ή τις εσωτερικές 
λειτουργικές διαδικασίες του 
(περιλαμβανομένων των διαδικασιών που 
είναι ενσωματωμένες σε λογισμικό Η/Υ).
Η έκφραση «κανόνες που δεν παρέχουν 
διακριτική ευχέρεια» σημαίνει ότι οι 
κανόνες αυτοί δεν αφήνουν στην 
επιχείρηση επενδύσεων που διαχειρίζεται 
έναν ΠΜΔ καμία διακριτική ευχέρεια ως 
προς τον τρόπο αλληλεπίδρασης των εν 
λόγω ενδιαφερόντων. Οι ορισμοί απαιτούν 
την αντιστοίχηση των ενδιαφερόντων με 
τρόπο που να οδηγεί στην κατάρτιση 
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γεγονός που συνεπάγεται την εκτέλεση της 
συναλλαγής σύμφωνα με τους κανόνες του 
συστήματος ή με τα πρωτόκολλα ή τις 
εσωτερικές λειτουργικές διαδικασίες του 
συστήματος.

σύμβασης, γεγονός που συνεπάγεται την 
εκτέλεση της συναλλαγής σύμφωνα με 
τους κανόνες του συστήματος ή με τα 
πρωτόκολλα ή τις εσωτερικές λειτουργικές 
διαδικασίες του συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 102
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να αυξηθεί η διαφάνεια των 
ευρωπαϊκών αγορών και να 
δημιουργηθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
τόπων που προσφέρουν υπηρεσίες
διαπραγμάτευσης, είναι αναγκαίο να 
εισαχθεί η νέα κατηγορία του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ).
Ο ορισμός αυτής της νέας κατηγορίας 
είναι ευρύς, ώστε και τώρα και στο μέλλον 
να είναι σε θέση να καλύπτει όλους τους 
τύπους οργανωμένης εκτέλεσης και 
τακτοποίησης συναλλαγών, οι οποίοι δεν 
αντιστοιχούν στις λειτουργίες ή στις 
κανονιστικές προδιαγραφές των 
υφιστάμενων τόπων διαπραγμάτευσης.
Συνεπώς, πρέπει να εφαρμοστούν οι 
κατάλληλες οργανωτικές απαιτήσεις και 
κανόνες διαφάνειας που υποστηρίζουν την 
αποτελεσματική αναζήτηση της τιμής. Η 
νέα κατηγορία περιλαμβάνει συστήματα 
διασταύρωσης εντολών, τα οποία μπορούν 
να περιγραφούν ως εσωτερικά 
ηλεκτρονικά συστήματα αντιστοίχισης υπό 
τη διαχείριση επιχείρησης επενδύσεων και 
τα οποία εκτελούν εντολές πελατών έναντι 
εντολών άλλων πελατών. Η νέα κατηγορία 
περιλαμβάνει επίσης συστήματα επιλέξιμα 
για διαπραγμάτευση παραγώγων που είναι 
επιλέξιμα προς εκκαθάριση και έχουν 

(7) Για να αυξηθεί η διαφάνεια, η 
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα  των 
ευρωπαϊκών αγορών και να 
δημιουργηθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
τόπων που προσφέρουν υπηρεσίες 
διαπραγμάτευσης, είναι αναγκαίο να
διευκρινιστούν οι υφιστάμενες κατηγορίες 
τόπων διαπραγμάτευσης έτσι ώστε όλες 
οι λειτουργικά ταυτόσημες 
διαπραγματεύσεις να υπόκεινται σε 
ταυτόσημους κανόνες. Οι διευκρινίσεις 
αυτές πρέπει να καλύπτουν όλες τις 
μείζονες πηγές αμφισημίας ώστε και τώρα 
και στο μέλλον οι υφιστάμενοι τόποι 
διαπραγμάτευσης να είναι σε θέση να 
καλύπτουν όλους τους τύπους 
οργανωμένης εκτέλεσης και τακτοποίησης 
συναλλαγών, οι οποίοι δεν αντιστοιχούν 
στις λειτουργίες ή στις κανονιστικές 
προδιαγραφές των υφιστάμενων τόπων 
διαπραγμάτευσης. Συνεπώς, πρέπει να 
εφαρμοστούν ταυτόσημες οργανωτικές 
απαιτήσεις και κανόνες διαφάνειας που 
υποστηρίζουν την αποτελεσματική 
αναζήτηση της τιμής, καθώς και 
ταυτόσημοι κανόνες που αποβλέπουν να 
εξασφαλίσουν αντικειμενική εκτέλεση 
χωρίς διακριτική ευχέρεια και μη 
διακριτική πρόσβαση στους χώρους 
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επαρκή ρευστότητα. Δεν περιλαμβάνει 
μηχανισμούς στους οποίους δεν 
διενεργείται πραγματική εκτέλεση ή 
τακτοποίηση συναλλαγών στο σύστημα, 
όπως πίνακες ανακοινώσεων που 
χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση 
ενδιαφερόντων για αγορά και πώληση, 
άλλες οντότητες που αθροίζουν ή 
ομαδοποιούν δυνητικά ενδιαφέροντα για 
αγορά ή πώληση ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
επιβεβαίωσης μετά τη συναλλαγή.

συναλλαγών. Οι διευκρινίσεις των 
ορισμών των ΡΑ, ΠΜΔ και ΣΕ πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι συστήματα 
διασταύρωσης εντολών, τα οποία μπορούν 
να περιγραφούν ως εσωτερικά 
ηλεκτρονικά συστήματα αντιστοίχισης υπό 
τη διαχείριση επιχείρησης επενδύσεων και 
τα οποία εκτελούν εντολές πελατών έναντι 
εντολών άλλων πελατών υπόκεινται σε 
ρύθμιση είτε ως ΠΜΔ είτε ως ΣΕ, 
ανάλογα με τη λειτουργία 
διαπραγμάτευσης που έχουν. Οι 
αποσαφηνισμένοι ορισμοί των ΡΑ, ΠΜΔ 
και ΣΕ πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν 
συστήματα επιλέξιμα για διαπραγμάτευση 
παραγώγων που είναι επιλέξιμα προς 
εκκαθάριση και έχουν επαρκή ρευστότητα.
Αντιθέτως, δεν περιλαμβάνουν
μηχανισμούς στους οποίους δεν 
διενεργείται πραγματική εκτέλεση ή 
τακτοποίηση συναλλαγών στο σύστημα, 
όπως πίνακες ανακοινώσεων που 
χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση 
ενδιαφερόντων για αγορά και πώληση, 
άλλες οντότητες που αθροίζουν ή 
ομαδοποιούν δυνητικά ενδιαφέροντα για 
αγορά ή πώληση ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
επιβεβαίωσης μετά τη συναλλαγή, οι 
οποίες πρέπει να συνεχίσουν να ορίζονται 
ως εξωχρηματιστηριακές αγορές.

(Η παρούσα τροποποίηση (δηλ. η διαγραφή 
του «ΜΟΔ») ισχύει για ολόκληρο το 
κείμενο. Η έγκριση της τροπολογίας θα 
καταστήσει αναγκαίες αντίστοιχες αλλαγές 
σε ολόκληρο το κείμενο, 
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού στο 
άρθρο 2.)

Or. en

Αιτιολόγηση

This wording is needed to ensure that all trading platforms operated by market operators or 
investment firms are subject to proper market rules. The objective is not just to improve 
transparency and to level the playing field, but to ensure that all functionally identical trading 
will be subject to identical rules. As supported by the European Parliament in its December 
2010 Report on Dark Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category 
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for any asset class (i.e. OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, 
including the inclusion of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should 
be deleted. Instead, the existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and 
SI) should be clarified and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which 
should not be subject to the public market rules, must be introduced. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary execution - or operate multilaterally as an MTF. Non-
discretionary execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being 
eroded through the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and 
MTFs above all through the ability of its operators to carry out discretionary execution.

Τροπολογία 103
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να αυξηθεί η διαφάνεια των 
ευρωπαϊκών αγορών και να 
δημιουργηθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
τόπων που προσφέρουν υπηρεσίες 
διαπραγμάτευσης, είναι αναγκαίο να 
εισαχθεί η νέα κατηγορία του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ). Ο 
ορισμός αυτής της νέας κατηγορίας είναι 
ευρύς, ώστε και τώρα και στο μέλλον να 
είναι σε θέση να καλύπτει όλους τους 
τύπους οργανωμένης εκτέλεσης και 
τακτοποίησης συναλλαγών, οι οποίοι δεν 
αντιστοιχούν στις λειτουργίες ή στις 
κανονιστικές προδιαγραφές των 
υφιστάμενων τόπων διαπραγμάτευσης.
Συνεπώς, πρέπει να εφαρμοστούν οι 
κατάλληλες οργανωτικές απαιτήσεις και 
κανόνες διαφάνειας που υποστηρίζουν την 
αποτελεσματική αναζήτηση της τιμής. Η 
νέα κατηγορία περιλαμβάνει συστήματα 
διασταύρωσης εντολών, τα οποία μπορούν 
να περιγραφούν ως εσωτερικά 
ηλεκτρονικά συστήματα αντιστοίχισης υπό 
τη διαχείριση επιχείρησης επενδύσεων και 

(7) Για να αυξηθεί η διαφάνεια των 
ευρωπαϊκών αγορών και να 
δημιουργηθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
τόπων που προσφέρουν πολυμερείς 
υπηρεσίες διαπραγμάτευσης, είναι 
αναγκαίο να εισαχθεί η νέα κατηγορία του 
μηχανισμού οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ). Ο ορισμός 
αυτής της νέας κατηγορίας είναι ευρύς, 
ώστε και τώρα και στο μέλλον να είναι σε 
θέση να καλύπτει όλους τους τύπους 
οργανωμένης εκτέλεσης και τακτοποίησης 
συναλλαγών, οι οποίοι δεν αντιστοιχούν 
στις λειτουργίες ή στις κανονιστικές 
προδιαγραφές των υφιστάμενων τόπων 
διαπραγμάτευσης. Συνεπώς, πρέπει να 
εφαρμοστούν οι κατάλληλες οργανωτικές 
απαιτήσεις και κανόνες διαφάνειας που 
υποστηρίζουν την αποτελεσματική 
αναζήτηση της τιμής. Η νέα κατηγορία 
περιλαμβάνει συστήματα διασταύρωσης 
εντολών, τα οποία μπορούν να 
περιγραφούν ως εσωτερικά ηλεκτρονικά 
συστήματα αντιστοίχισης υπό τη 
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τα οποία εκτελούν εντολές πελατών έναντι 
εντολών άλλων πελατών. Η νέα κατηγορία 
περιλαμβάνει επίσης συστήματα επιλέξιμα 
για διαπραγμάτευση παραγώγων που είναι 
επιλέξιμα προς εκκαθάριση και έχουν 
επαρκή ρευστότητα. Δεν περιλαμβάνει 
μηχανισμούς στους οποίους δεν 
διενεργείται πραγματική εκτέλεση ή 
τακτοποίηση συναλλαγών στο σύστημα, 
όπως πίνακες ανακοινώσεων που 
χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση 
ενδιαφερόντων για αγορά και πώληση, 
άλλες οντότητες που αθροίζουν ή 
ομαδοποιούν δυνητικά ενδιαφέροντα για 
αγορά ή πώληση ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
επιβεβαίωσης μετά τη συναλλαγή.

διαχείριση επιχείρησης επενδύσεων και τα 
οποία εκτελούν εντολές πελατών έναντι 
εντολών άλλων πελατών ή έναντι ιδίων 
κεφαλαίων, όπου αποβαίνει προς το 
συμφέρον των χρηστών του συστήματος.
Η νέα κατηγορία περιλαμβάνει επίσης 
εκείνα τα συστήματα που πρέπει να είναι 
επιλέξιμα για διαπραγμάτευση παραγώγων 
που είναι επιλέξιμα προς εκκαθάριση και 
έχουν επαρκή ρευστότητα, αλλά που δεν 
αντιστοιχούν στα καθοριστικά 
χαρακτηριστικά των υφιστάμενων τόπων 
διαπραγμάτευσης. Δεν περιλαμβάνει 
μηχανισμούς στους οποίους δεν 
διενεργείται πραγματική εκτέλεση ή 
τακτοποίηση συναλλαγών στο σύστημα, 
όπως πίνακες ανακοινώσεων που 
χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση 
ενδιαφερόντων για αγορά και πώληση, 
άλλες οντότητες που αθροίζουν ή 
ομαδοποιούν δυνητικά ενδιαφέροντα για 
αγορά ή πώληση ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
επιβεβαίωσης μετά τη συναλλαγή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με την απαίτηση τα τυποποιημένα, ρευστά παράγωγα να υφίστανται διαπραγμάτευση 
αποκλειστικά σε τόπους διαπραγμάτευσης, επιβάλλεται να εξασφαλισθεί ένα κατάλληλο φάσμα 
τόπων διαπραγμάτευσης. Ορισμένοι τόποι διαπραγμάτευσης παραγώγων ήδη επιτρέπονται και 
υφίστανται ρύθμιση ως ΠΜΔ, και πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν έτσι μετά την 
εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας ΑΧΜ. Η κατηγορία των ΜΟΔ πρέπει να είναι σε θέση 
να καλύπτει όλες τις άλλες μορφές οργανωμένων πολυμερών συναλλαγών που απαιτούνται για 
να υποστηρίξουν μια καλώς λειτουργούσα και αποτελεσματική αγορά.

Τροπολογία 104
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να αυξηθεί η διαφάνεια των 
ευρωπαϊκών αγορών και να 

(7) Για να αυξηθεί η διαφάνεια και η 
αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών 
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δημιουργηθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
τόπων που προσφέρουν υπηρεσίες 
διαπραγμάτευσης, είναι αναγκαίο να 
εισαχθεί η νέα κατηγορία του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ).
Ο ορισμός αυτής της νέας κατηγορίας 
είναι ευρύς, ώστε και τώρα και στο 
μέλλον να είναι σε θέση να καλύπτει όλους 
τους τύπους οργανωμένης εκτέλεσης και 
τακτοποίησης συναλλαγών, οι οποίοι δεν 
αντιστοιχούν στις λειτουργίες ή στις 
κανονιστικές προδιαγραφές των 
υφιστάμενων τόπων διαπραγμάτευσης.
Συνεπώς, πρέπει να εφαρμοστούν οι 
κατάλληλες οργανωτικές απαιτήσεις και 
κανόνες διαφάνειας που υποστηρίζουν την 
αποτελεσματική αναζήτηση της τιμής. Η 
νέα κατηγορία περιλαμβάνει συστήματα 
διασταύρωσης εντολών, τα οποία μπορούν 
να περιγραφούν ως εσωτερικά
ηλεκτρονικά συστήματα αντιστοίχισης υπό 
τη διαχείριση επιχείρησης επενδύσεων και 
τα οποία εκτελούν εντολές πελατών έναντι 
εντολών άλλων πελατών. Η νέα κατηγορία 
περιλαμβάνει επίσης συστήματα επιλέξιμα 
για διαπραγμάτευση παραγώγων που είναι 
επιλέξιμα προς εκκαθάριση και έχουν 
επαρκή ρευστότητα. Δεν περιλαμβάνει 
μηχανισμούς στους οποίους δεν 
διενεργείται πραγματική εκτέλεση ή 
τακτοποίηση συναλλαγών στο σύστημα, 
όπως πίνακες ανακοινώσεων που 
χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση 
ενδιαφερόντων για αγορά και πώληση, 
άλλες οντότητες που αθροίζουν ή 
ομαδοποιούν δυνητικά ενδιαφέροντα για 
αγορά ή πώληση ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
επιβεβαίωσης μετά τη συναλλαγή.

αγορών και να δημιουργηθούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
τόπων που προσφέρουν υπηρεσίες 
διαπραγμάτευσης, είναι αναγκαίο να 
διευκρινιστεί ότι οι τόποι που ασκούν την 
ίδια δραστηριότητα πρέπει να υπόκεινται 
στους ίδιους κανόνες. Tώρα και στο 
μέλλον οι υφιστάμενοι τόποι 
διαπραγμάτευσης πρέπει να είναι σε θέση 
να καλύπτουν όλους τους τύπους 
οργανωμένης εκτέλεσης και τακτοποίησης 
συναλλαγών. Συνεπώς, οι ίδιες 
οργανωτικές απαιτήσεις και κανόνες 
διαφάνειας που υποστηρίζουν την 
αποτελεσματική αναζήτηση της τιμής 
πρέπει να συμβαίνουν σε χώρους 
συναλλαγών που προσφέρουν 
ταυτόσημους κανόνες σχετικά με τη 
διαφάνεια, την εκτέλεση χωρίς διακριτική 
ευχέρεια, τη μη διακριτική πρόσβαση, και 
την πλήρη επιτήρηση της αγοράς. Οι 
ορισμοί των ΡΑ, ΠΜΔ και ΣΕ πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι  συστήματα 
διασταύρωσης εντολών, τα οποία μπορούν 
να περιγραφούν ως εσωτερικά 
ηλεκτρονικά συστήματα αντιστοίχισης υπό 
τη διαχείριση επιχείρησης επενδύσεων και 
τα οποία εκτελούν εντολές πελατών έναντι 
εντολών άλλων πελατών υφίστανται 
ρύθμιση είτε ως ΠΜΔ είτε ως ΣΕ, 
ανάλογα με τη λειτουργία 
διαπραγμάτευσης που έχουν, δηλ. 
πολυμερή ή διμερή. Οι νέοι ορισμοί των 
ΡΑ, ΠΜΔ και ΣΕ πρέπει να 
περιλαμβάνουν επίσης συστήματα 
επιλέξιμα για διαπραγμάτευση παραγώγων 
που είναι επιλέξιμα προς εκκαθάριση και 
έχουν επαρκή ρευστότητα. Ωστόσο, 
μηχανισμοί στους οποίους δεν διενεργείται 
πραγματική εκτέλεση ή τακτοποίηση 
συναλλαγών στο σύστημα, όπως πίνακες 
ανακοινώσεων που χρησιμοποιούνται για 
τη διαφήμιση ενδιαφερόντων για αγορά 
και πώληση, άλλες οντότητες που 
αθροίζουν ή ομαδοποιούν δυνητικά 
ενδιαφέροντα για αγορά ή πώληση ή 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιβεβαίωσης 
μετά τη συναλλαγή πρέπει να συνεχίσουν 
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να ορίζονται ως εξωχρηματιστηριακές 
αγορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι χώροι συναλλαγών που τίθενται σε λειτουργία από διαχειριστές της αγοράς ή από 
εταιρείες επενδύσεων πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια, την 
εκτέλεση χωρίς διακριτική ευχέρεια και τη μη διακριτική πρόσβαση, και την πλήρη επιτήρηση 
της αγοράς. Μία αγορά στην οποία οι επιμέρους χώροι συναλλαγών δεν ακολουθούν τους 
ίδιους κανόνες, ιδίως όσον αφορά την εκτέλεση χωρίς διακριτική ευχέρεια, θα θέτει σε κίνδυνο 
τη διαδικασία διαμόρφωσης τιμής της συναλλαγής και την προστασία των επενδυτών.

Τροπολογία 105
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να αυξηθεί η διαφάνεια των 
ευρωπαϊκών αγορών και να 
δημιουργηθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
τόπων που προσφέρουν υπηρεσίες 
διαπραγμάτευσης, είναι αναγκαίο να 
εισαχθεί η νέα κατηγορία του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ).
Ο ορισμός αυτής της νέας κατηγορίας 
είναι ευρύς, ώστε και τώρα και στο 
μέλλον να είναι σε θέση να καλύπτει όλους 
τους τύπους οργανωμένης εκτέλεσης και 
τακτοποίησης συναλλαγών, οι οποίοι δεν 
αντιστοιχούν στις λειτουργίες ή στις 
κανονιστικές προδιαγραφές των 
υφιστάμενων τόπων διαπραγμάτευσης.
Συνεπώς, πρέπει να εφαρμοστούν οι 
κατάλληλες οργανωτικές απαιτήσεις και 
κανόνες διαφάνειας που υποστηρίζουν την 
αποτελεσματική αναζήτηση της τιμής. Η 
νέα κατηγορία περιλαμβάνει συστήματα 
διασταύρωσης εντολών, τα οποία μπορούν 
να περιγραφούν ως εσωτερικά 
ηλεκτρονικά συστήματα αντιστοίχισης υπό 

(7) Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 
και η διαφάνεια των ευρωπαϊκών αγορών 
και να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
τόπων που προσφέρουν υπηρεσίες 
διαπραγμάτευσης, είναι αναγκαίο να 
διευκρινιστεί ότι οι τόποι που ασκούν την 
ίδια δραστηριότητα πρέπει να υπόκεινται 
στους ίδιους κανόνες. Οι υφιστάμενοι 
τόποι διαπραγμάτευσης πρέπει να είναι σε 
θέση να καλύπτουν όλους τους τύπους 
οργανωμένης εκτέλεσης και τακτοποίησης 
συναλλαγών. Οι συναλλαγές πρέπει να 
υπόκεινται σε κατάλληλους κανόνες 
αγοράς (διαφάνεια, εκτέλεση χωρίς 
διακριτική ευχέρεια, μη διακριτική 
πρόσβαση, και πλήρη επιτήρηση της 
αγοράς). Συνεπώς, οι οργανωτικές 
απαιτήσεις και κανόνες διαφάνειας που 
υποστηρίζουν την αποτελεσματική 
αναζήτηση της τιμής πρέπει να είναι ίδιοι 
και να υπόκεινται σε κατάλληλους 
κανόνες αγοράς. Οι διευκρινίσεις των 
ορισμών των ΡΑ, ΠΜΔ και ΣΕ πρέπει να 
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τη διαχείριση επιχείρησης επενδύσεων και 
τα οποία εκτελούν εντολές πελατών έναντι 
εντολών άλλων πελατών. Η νέα κατηγορία 
περιλαμβάνει επίσης συστήματα επιλέξιμα 
για διαπραγμάτευση παραγώγων που είναι 
επιλέξιμα προς εκκαθάριση και έχουν 
επαρκή ρευστότητα. Δεν περιλαμβάνει 
μηχανισμούς στους οποίους δεν 
διενεργείται πραγματική εκτέλεση ή 
τακτοποίηση συναλλαγών στο σύστημα, 
όπως πίνακες ανακοινώσεων που 
χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση 
ενδιαφερόντων για αγορά και πώληση,
άλλες οντότητες που αθροίζουν ή 
ομαδοποιούν δυνητικά ενδιαφέροντα για 
αγορά ή πώληση ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
επιβεβαίωσης μετά τη συναλλαγή.

εξασφαλίζουν ότι συστήματα 
διασταύρωσης εντολών, τα οποία μπορούν 
να περιγραφούν ως εσωτερικά 
ηλεκτρονικά συστήματα αντιστοίχισης υπό 
τη διαχείριση επιχείρησης επενδύσεων και 
τα οποία εκτελούν εντολές πελατών έναντι 
εντολών άλλων πελατών υφίστανται 
ρύθμιση είτε ως ΠΜΔ είτε ως ΣΕ, 
ανάλογα με το αν έχουν πολυμερή ή 
διμερή λειτουργία διαπραγμάτευσης 
αντίστοιχα. Οι αποσαφηνισμένοι ορισμοί 
των ΡΑ, ΠΜΔ και ΣΕ πρέπει να 
περιλαμβάνουν επίσης συστήματα 
επιλέξιμα για διαπραγμάτευση παραγώγων 
που είναι επιλέξιμα προς εκκαθάριση και 
έχουν επαρκή ρευστότητα. Αντιθέτως, 
μηχανισμοί στους οποίους δεν διενεργείται 
πραγματική εκτέλεση ή τακτοποίηση 
συναλλαγών στο σύστημα, όπως πίνακες 
ανακοινώσεων που χρησιμοποιούνται για 
τη διαφήμιση ενδιαφερόντων για αγορά 
και πώληση, άλλες οντότητες που 
αθροίζουν ή ομαδοποιούν δυνητικά 
ενδιαφέροντα για αγορά ή πώληση ή 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιβεβαίωσης 
μετά τη συναλλαγή πρέπει να συνεχίσουν 
να λειτουργούν σε εξωχρηματιστηριακή 
βάση.

Or. en

Τροπολογία 106
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να αυξηθεί η διαφάνεια των 
ευρωπαϊκών αγορών και να 
δημιουργηθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
τόπων που προσφέρουν υπηρεσίες 
διαπραγμάτευσης, είναι αναγκαίο να 

(7) Για να αυξηθεί η διαφάνεια των 
ευρωπαϊκών αγορών και να 
δημιουργηθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
τόπων που προσφέρουν υπηρεσίες 
διαπραγμάτευσης, είναι αναγκαίο να 
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εισαχθεί η νέα κατηγορία του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ). Ο 
ορισμός αυτής της νέας κατηγορίας είναι 
ευρύς, ώστε και τώρα και στο μέλλον να 
είναι σε θέση να καλύπτει όλους τους 
τύπους οργανωμένης εκτέλεσης και 
τακτοποίησης συναλλαγών, οι οποίοι δεν 
αντιστοιχούν στις λειτουργίες ή στις 
κανονιστικές προδιαγραφές των 
υφιστάμενων τόπων διαπραγμάτευσης.
Συνεπώς, πρέπει να εφαρμοστούν οι 
κατάλληλες οργανωτικές απαιτήσεις και 
κανόνες διαφάνειας που υποστηρίζουν την 
αποτελεσματική αναζήτηση της τιμής. Η 
νέα κατηγορία περιλαμβάνει συστήματα 
διασταύρωσης εντολών, τα οποία 
μπορούν να περιγραφούν ως εσωτερικά 
ηλεκτρονικά συστήματα αντιστοίχισης 
υπό τη διαχείριση επιχείρησης 
επενδύσεων και τα οποία εκτελούν 
εντολές πελατών έναντι εντολών άλλων 
πελατών. Η νέα κατηγορία περιλαμβάνει 
επίσης συστήματα επιλέξιμα για 
διαπραγμάτευση παραγώγων που είναι 
επιλέξιμα προς εκκαθάριση και έχουν 
επαρκή ρευστότητα. Δεν περιλαμβάνει 
μηχανισμούς στους οποίους δεν 
διενεργείται πραγματική εκτέλεση ή 
τακτοποίηση συναλλαγών στο σύστημα, 
όπως πίνακες ανακοινώσεων που 
χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση 
ενδιαφερόντων για αγορά και πώληση, 
άλλες οντότητες που αθροίζουν ή 
ομαδοποιούν δυνητικά ενδιαφέροντα για 
αγορά ή πώληση ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
επιβεβαίωσης μετά τη συναλλαγή.

εισαχθεί η νέα κατηγορία του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ). Η 
νέα αυτή κατηγορία ορίζεται έτσι ώστε 
να καλύπτει μόνο περιπτώσεις όπου οι 
υφιστάμενες κατηγορίες φαίνονται 
ανεπαρκώς σχεδιασμένες. Συνεπώς, 
πρέπει να εφαρμοστούν οι κατάλληλες 
οργανωτικές απαιτήσεις και κανόνες 
διαφάνειας που υποστηρίζουν την 
αποτελεσματική αναζήτηση της τιμής. Δεν 
περιλαμβάνει μηχανισμούς στους οποίους 
δεν διενεργείται πραγματική εκτέλεση ή 
τακτοποίηση συναλλαγών στο σύστημα, 
όπως πίνακες ανακοινώσεων που 
χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση 
ενδιαφερόντων για αγορά και πώληση, 
άλλες οντότητες που αθροίζουν ή 
ομαδοποιούν δυνητικά ενδιαφέροντα για 
αγορά ή πώληση ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
επιβεβαίωσης μετά τη συναλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 107
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Για τις μετοχές, εσωτερικά 
συστήματα αντιστοίχισης εντολών που 
δεν υπόκεινται σε προσυναλλακτικούς 
κανόνες διαφάνειας απαιτούν έγκριση 
από την αρμόδια αρχή. Η τελευταία 
πρέπει ιδίως να εξασφαλίζει ότι κανείς 
από όσους συμμετέχουν στο σύστημα δεν 
βρίσκεται σε προνομιακή θέση ως προς 
την πληροφόρηση ή την εκτέλεση 
εντολών.

Or. fr

Τροπολογία 108
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ποιότητα της διαδικασίας διαμόρφωσης 
τιμών στις χρηματιστηριακές αγορές, 
πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι τα εσωτερικά 
συστήματα αντιστοίχισης εντολών που 
δεν υπόκεινται σε προσυναλλακτικούς 
κανόνες διαφάνειας δεν απορροφούν 
υπερβολικά μεγάλο όγκο εντολών σε 
σύγκριση με τον γενικό όγκο της αγοράς. 
Προς τούτο, δεν πρέπει να επιτρέπεται η 
σύνδεση τέτοιων συστημάτων, και πρέπει 
να ορίζεται ότι, πάνω από ένα ορισμένο 
όριο, τα συστήματα αυτά θα 
υποχρεούνται να αποκτούν καθεστώς 
ΠΜΔ ή, όπου αρμόζει, καθεστώς ΡΑ. Η 
ΕΑΚΑΑ πρέπει να καταρτίσει τεχνικά 
πρότυπα για τον προσδιορισμό αυτού του 
ορίου.

Or. fr
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Τροπολογία 109
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7γ) «Εσωτερικά συστήματα 
αντιστοίχισης εντολών»: οποιοδήποτε 
ηλεκτρονικό σύστημα αντιστοίχισης 
εντολών αφορά μετοχές ή παρόμοια 
χρεόγραφα και βρίσκεται σε λειτουργία 
από εταιρεία επενδύσεων ώστε να 
καθιστά δυνατή τη διασταυρούμενη 
εκτέλεση των εντολών των πελατών της 
και, όπου αρμόζει, εντολών για ίδιο 
λογαριασμό.

Or. fr

Τροπολογία 110
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Αυτή η νέα κατηγορία του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης θα 
συμπληρώσει τους υφιστάμενους τύπους 
τόπων διαπραγμάτευσης. Ενώ οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι πολυμερείς 
μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
χαρακτηρίζονται από την εκτέλεση των 
συναλλαγών χωρίς διακριτική ευχέρεια, ο 
διαχειριστής μηχανισμού οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης θα πρέπει να διαθέτει 
διακριτική ευχέρεια σχετικά με τον τρόπο 
εκτέλεσης μιας συναλλαγής. Κατά 
συνέπεια, οι κανόνες επαγγελματικής 
δεοντολογίας, οι υποχρεώσεις βέλτιστης 

(8) Αυτή η νέα κατηγορία του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης θα 
συμπληρώσει τους υφιστάμενους τύπους 
τόπων διαπραγμάτευσης. Ενώ οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι πολυμερείς 
μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
χαρακτηρίζονται από την εκτέλεση των 
συναλλαγών χωρίς διακριτική ευχέρεια, ο 
διαχειριστής μηχανισμού οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης θα πρέπει να διαθέτει 
διακριτική ευχέρεια σχετικά με τον τρόπο 
εκτέλεσης μιας συναλλαγής. Κατά 
συνέπεια, οι κανόνες επαγγελματικής 
δεοντολογίας, οι υποχρεώσεις βέλτιστης 
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εκτέλεσης και οι υποχρεώσεις χειρισμού 
των εντολών των πελατών θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις συναλλαγές που 
διενεργούνται σε ΜΟΔ, τον οποίο 
εκμεταλλεύεται επιχείρηση επενδύσεων ή 
διαχειριστής αγοράς. Ωστόσο, επειδή ένας 
ΜΟΔ αποτελεί γνήσιο χώρο συναλλαγών, 
ο διαχειριστής του θα πρέπει να είναι 
ουδέτερος. Επομένως, ο διαχειριστής του 
ΜΟΔ δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να 
εκτελεί στον ΜΟΔ καμία συναλλαγή 
μεταξύ πλειόνων ενδιαφερόντων τρίτων 
για αγορά και πώληση, 
συμπεριλαμβανομένων εντολών πελατών 
που συναντώνται στο εσωτερικό του 
συστήματος, βάσει των ιδίων κεφαλαίων 
του. Αυτό αποκλείει επίσης τη δυνατότητά 
του να ενεργεί ως συστηματικός 
εσωτερικοποιητής στον ΜΟΔ που 
διαχειρίζεται ο ίδιος.

εκτέλεσης και οι υποχρεώσεις χειρισμού 
των εντολών των πελατών θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις συναλλαγές που 
διενεργούνται σε ΜΟΔ, τον οποίο 
εκμεταλλεύεται επιχείρηση επενδύσεων ή 
διαχειριστής αγοράς. Ωστόσο, επειδή ένας 
ΜΟΔ αποτελεί γνήσιο χώρο συναλλαγών, 
ο διαχειριστής του θα πρέπει να είναι 
ουδέτερος. Επομένως, ο διαχειριστής του 
ΜΟΔ δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να 
εκτελεί στον ΜΟΔ καμία συναλλαγή 
μεταξύ πλειόνων ενδιαφερόντων τρίτων 
για αγορά και πώληση, 
συμπεριλαμβανομένων εντολών πελατών 
που συναντώνται στο εσωτερικό του 
συστήματος, βάσει των ιδίων κεφαλαίων 
του, εκτός εάν αφορά τις δραστηριότητες 
διαμόρφωσης αγοράς της επιχείρησης. 
Αυτό αποκλείει επίσης τη δυνατότητά του 
να ενεργεί ως συστηματικός 
εσωτερικοποιητής στον ΜΟΔ που 
διαχειρίζεται ο ίδιος. Συνεπώς, ο 
διαχειριστής ενός ΜΟΔ πρέπει να 
υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις όπως 
και ενός ΠΜΔ όσον αφορά τη χρηστή 
διαχείριση ενδεχόμενων συγκρούσεων 
συμφερόντων. Βάσει αυτών των 
υποχρεώσεων, ο διαχειριστής του ΜΟΔ 
πρέπει να εξασφαλίζει επιχειρησιακό 
διαχωρισμό μεταξύ του ΜΟΔ του και 
οποιασδήποτε δραστηριότητας 
διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό, 
έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη δίκαιη, 
εύτακτη και αποτελεσματική 
αλληλεπίδραση πολλαπλών 
ενδιαφερόντων για αγορά και πώληση 
τρίτων στο σύστημα 
(συμπεριλαμβανομένων όσων συνδέονται 
με τα ίδια κεφάλαια του διαχειριστή).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απαιτεί από τους ΜΟΔ να θεσπίσουν ουσιαστικές ρυθμίσεις για διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφέροντος, όπως αυτές που ισχύουν για τους ΠΜΔ. Επιβάλλεται ο διαχειριστής 
των ΜΟΔ να διατηρεί την ουδετερότητά του όταν εκτελεί εντολές πελατών έναντι ιδίων 
κεφαλαίων, και δεδομένου ότι οι τρέχουσες ρυθμίσεις διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων 
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των ΠΜΔ φαίνονται αποτελεσματικές, πρέπει να εισαχθούν οι ίδιες απαιτήσεις για τους ΜΟΔ.

Τροπολογία 111
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Αυτή η νέα κατηγορία του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης θα 
συμπληρώσει τους υφιστάμενους τύπους
τόπων διαπραγμάτευσης. Ενώ οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι πολυμερείς 
μηχανισμοί διαπραγμάτευσης
χαρακτηρίζονται από την εκτέλεση των 
συναλλαγών χωρίς διακριτική ευχέρεια, ο 
διαχειριστής μηχανισμού οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης θα πρέπει να διαθέτει 
διακριτική ευχέρεια σχετικά με τον τρόπο 
εκτέλεσης μιας συναλλαγής. Κατά 
συνέπεια, οι κανόνες επαγγελματικής 
δεοντολογίας, οι υποχρεώσεις βέλτιστης 
εκτέλεσης και οι υποχρεώσεις χειρισμού 
των εντολών των πελατών θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις συναλλαγές που 
διενεργούνται σε ΜΟΔ, τον οποίο
εκμεταλλεύεται επιχείρηση επενδύσεων ή 
διαχειριστής αγοράς. Ωστόσο, επειδή ένας 
ΜΟΔ αποτελεί γνήσιο χώρο συναλλαγών,
ο διαχειριστής του θα πρέπει να είναι 
ουδέτερος. Επομένως, ο διαχειριστής του 
ΜΟΔ δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να 
εκτελεί στον ΜΟΔ καμία συναλλαγή 
μεταξύ πλειόνων ενδιαφερόντων τρίτων 
για αγορά και πώληση, 
συμπεριλαμβανομένων εντολών πελατών 
που συναντώνται στο εσωτερικό του
συστήματος, βάσει των ιδίων κεφαλαίων 
του. Αυτό αποκλείει επίσης τη 
δυνατότητά του να ενεργεί ως 
συστηματικός εσωτερικοποιητής στον 
ΜΟΔ που διαχειρίζεται ο ίδιος.

(8) Απαιτείται η αποσαφήνιση των 
υφιστάμενων τόπων διαπραγμάτευσης
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι 
πολυμερείς και διμερείς δραστηριότητες 
διαπραγμάτευσης υπόκεινται στους 
ίδιους κανόνες. Ιδιαίτερα, οι διευκρινίσεις 
των ορισμών και των καθεστώτων που 
επιβάλλονται σε ρυθμιζόμενες αγορές και
πολυμερείς μηχανισμούς 
διαπραγμάτευσης πρέπει να διευκρινίζουν 
ότι αμφότεροι οι τόποι διαπραγμάτευσης
πρέπει να διέπονται από εκτέλεση
συναλλαγών χωρίς διακριτική ευχέρεια. 
Η εκτέλεση των συναλλαγών χωρίς 
διακριτική ευχέρεια σε ΡΑ ή ΠΜΔ είναι 
πλήρως διαχωρισμένη και 
συμπληρωματική από τις απαιτήσεις 
συναλλαγής με τους πελάτες που 
επιβάλλονται σε ενδιαμέσους όταν 
εκτελούν εντολές πελατών. Κατά 
συνέπεια, οι κανόνες επαγγελματικής 
δεοντολογίας, οι υποχρεώσεις βέλτιστης 
εκτέλεσης και οι υποχρεώσεις χειρισμού 
των εντολών των πελατών θα πρέπει να
συνεχίσουν να εφαρμόζονται στις 
συναλλαγές που διενεργούνται σε ΡΑ ή 
ΠΜΔ, τα οποία εκμεταλλεύεται 
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής 
αγοράς. Ωστόσο, επειδή τα ρυθμιστικά 
καθήκοντα απέναντι στην αγορά που 
συνδέονται με τη λειτουργία ενός χώρου
συναλλαγών διαφέρουν από τα 
καθήκοντα συναλλαγής με τον πελάτη 
ενός ενδιαμέσου, και οι δύο τύποι χώρων 
συναλλαγών πρέπει να εξακολουθήσουν 
να υπόκεινται στην απαίτηση εκτέλεσης 
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χωρίς διακριτική ευχέρεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι η εκτέλεση χωρίς διακριτική ευχέρεια αποτελεί κεντρικό στοιχείο της 
ενωσιακής ρύθμισης των αγορών, που δεν είναι δυνατόν να αρθεί. Αποτέλεσμα της τροπολογίας 
αυτής θα είναι να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολυμερείς χώροι συναλλαγών, είτε είναι ΡΑ είτε 
ΠΜΔ, θα συνεχίσουν να έχουν εκτέλεση χωρίς διακριτική ευχέρεια.

Τροπολογία 112
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Αυτή η νέα κατηγορία του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης θα 
συμπληρώσει τους υφιστάμενους τύπους 
τόπων διαπραγμάτευσης. Ενώ οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι πολυμερείς 
μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
χαρακτηρίζονται από την εκτέλεση των 
συναλλαγών χωρίς διακριτική ευχέρεια, ο 
διαχειριστής μηχανισμού οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης θα πρέπει να διαθέτει 
διακριτική ευχέρεια σχετικά με τον τρόπο 
εκτέλεσης μιας συναλλαγής. Κατά 
συνέπεια, οι κανόνες επαγγελματικής
δεοντολογίας, οι υποχρεώσεις βέλτιστης 
εκτέλεσης και οι υποχρεώσεις χειρισμού 
των εντολών των πελατών θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις συναλλαγές που 
διενεργούνται σε ΜΟΔ, τον οποίο 
εκμεταλλεύεται επιχείρηση επενδύσεων ή 
διαχειριστής αγοράς. Ωστόσο, επειδή ένας 
ΜΟΔ αποτελεί γνήσιο χώρο συναλλαγών, 
ο διαχειριστής του θα πρέπει να είναι 
ουδέτερος. Επομένως, ο διαχειριστής του 
ΜΟΔ δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να 
εκτελεί στον ΜΟΔ καμία συναλλαγή 
μεταξύ πλειόνων ενδιαφερόντων τρίτων 
για αγορά και πώληση, 

(8) Αυτή η νέα κατηγορία του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης θα 
συμπληρώσει τους υφιστάμενους τύπους 
τόπων διαπραγμάτευσης. Ενώ οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι πολυμερείς 
μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
χαρακτηρίζονται από την εκτέλεση των 
συναλλαγών χωρίς διακριτική ευχέρεια, ο 
διαχειριστής μηχανισμού οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης θα πρέπει να διαθέτει 
διακριτική ευχέρεια σχετικά με τον τρόπο 
εκτέλεσης μιας συναλλαγής. Κατά 
συνέπεια, οι κανόνες επαγγελματικής 
δεοντολογίας, οι υποχρεώσεις βέλτιστης 
εκτέλεσης και οι υποχρεώσεις χειρισμού 
των εντολών των πελατών θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις συναλλαγές που 
διενεργούνται σε ΜΟΔ, τον οποίο 
εκμεταλλεύεται επιχείρηση επενδύσεων ή 
διαχειριστής αγοράς. Ωστόσο, επειδή ένας 
ΜΟΔ αποτελεί γνήσιο χώρο συναλλαγών, 
ο διαχειριστής του θα πρέπει να είναι 
ουδέτερος. Αυτό αποκλείει επίσης τη 
δυνατότητά του να ενεργεί ως 
συστηματικός εσωτερικοποιητής στον 
ΜΟΔ που διαχειρίζεται ο ίδιος. Σε ειδικές 
περιστάσεις, ένας ΜΟΔ πρέπει να είναι σε 
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συμπεριλαμβανομένων εντολών πελατών 
που συναντώνται στο εσωτερικό του 
συστήματος, βάσει των ιδίων κεφαλαίων 
του. Αυτό αποκλείει επίσης τη δυνατότητά 
του να ενεργεί ως συστηματικός 
εσωτερικοποιητής στον ΜΟΔ που 
διαχειρίζεται ο ίδιος.

θέση να χρησιμοποιεί το ίδιο κεφάλαιο 
ώστε να διευκολύνει εντολές πελατών,
ιδίως σε αγορές με μικρότερη ρευστότητα 
και όπου υπάρχουν λιγότεροι συμμέτοχοι 
της αγοράς. Τούτο ισχύει ιδίως για μη 
μετοχικές αγορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου ένας ΜΟΔ να λειτουργήσει, είναι αναγκαίο μία επιχείρηση επενδύσεων να 
χρησιμοποιήσει τα δικά της ίδια κεφάλαια, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις της πλευράς της 
αγοράς δεν επιθυμούν να γίνονται αντισυμβαλλόμενοι οι μεν των δε, κάτι το οποίο προσθέτει 
ένα απαράδεκτο στοιχείο κινδύνου στη διαδικασία. Για το λόγο αυτό, ο διαχειριστής του ΜΟΔ 
πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα δικά του ίδια κεφάλαια για να διευκολύνει τις 
συναλλαγές των πελατών και να αντισταθμίζει δεόντως τον κίνδυνο που συνεπάγεται η εκτέλεση 
εντολής έναντι πελατών.

Τροπολογία 113
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Αυτή η νέα κατηγορία του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης θα 
συμπληρώσει τους υφιστάμενους τύπους
τόπων διαπραγμάτευσης. Ενώ οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι πολυμερείς 
μηχανισμοί διαπραγμάτευσης
χαρακτηρίζονται από την εκτέλεση των 
συναλλαγών χωρίς διακριτική ευχέρεια, ο 
διαχειριστής μηχανισμού οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης θα πρέπει να διαθέτει 
διακριτική ευχέρεια σχετικά με τον τρόπο 
εκτέλεσης μιας συναλλαγής. Κατά 
συνέπεια, οι κανόνες επαγγελματικής 
δεοντολογίας, οι υποχρεώσεις βέλτιστης 
εκτέλεσης και οι υποχρεώσεις χειρισμού 
των εντολών των πελατών θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις συναλλαγές που 
διενεργούνται σε ΜΟΔ, τον οποίο

(8) Απαιτείται η αποσαφήνιση των 
υφιστάμενων  τύπων τόπων 
διαπραγμάτευσης προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι ίδιες δραστηριότητες 
διαπραγμάτευσης υπόκεινται στους 
ίδιους κανόνες. Ειδικότερα, οι 
διευκρινίσεις των ορισμών των 
ρυθμιζόμενων αγορών και των 
πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης
πρέπει να αποσαφηνίζουν ότι η εκτέλεση 
των συναλλαγών χωρίς διακριτική 
ευχέρεια σε ΡΑ ή ΠΜΔ είναι πλήρως 
διαχωρισμένη και συμπληρωματική από 
τις απαιτήσεις συναλλαγής με τους 
πελάτες που επιβάλλονται σε ενδιάμεσους 
όταν εκτελούν εντολές πελατών. Κατά 
συνέπεια, οι κανόνες επαγγελματικής 
δεοντολογίας, οι υποχρεώσεις βέλτιστης 
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εκμεταλλεύεται επιχείρηση επενδύσεων ή 
διαχειριστής αγοράς. Ωστόσο, επειδή ένας 
ΜΟΔ αποτελεί γνήσιο χώρο συναλλαγών,
ο διαχειριστής του θα πρέπει να είναι 
ουδέτερος. Επομένως, ο διαχειριστής του 
ΜΟΔ δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να 
εκτελεί στον ΜΟΔ καμία συναλλαγή 
μεταξύ πλειόνων ενδιαφερόντων τρίτων 
για αγορά και πώληση, 
συμπεριλαμβανομένων εντολών πελατών 
που συναντώνται στο εσωτερικό του 
συστήματος, βάσει των ιδίων κεφαλαίων 
του. Αυτό αποκλείει επίσης τη 
δυνατότητά του να ενεργεί ως 
συστηματικός εσωτερικοποιητής στον 
ΜΟΔ που διαχειρίζεται ο ίδιος.

εκτέλεσης και οι υποχρεώσεις χειρισμού 
των εντολών των πελατών θα πρέπει να
συνεχίσουν να εφαρμόζονται στις 
συναλλαγές που διενεργούνται σε ΡΑ ή 
ΠΜΔ, τα οποία εκμεταλλεύεται 
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής 
αγοράς. Ωστόσο, επειδή οι ρυθμιστικοί 
κανόνες απέναντι στην αγορά που 
συνδέονται με τη λειτουργία ενός χώρου
συναλλαγών διαφέρουν από τα 
καθήκοντα συναλλαγής με τον πελάτη 
ενός ενδιαμέσου, και οι δύο τύποι χώρων 
συναλλαγών πρέπει να εξακολουθήσουν 
να υπόκεινται στην απαίτηση εκτέλεσης 
χωρίς διακριτική ευχέρεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι χώροι συναλλαγών που τίθενται σε λειτουργία από διαχειριστές της αγοράς ή από 
εταιρείες επενδύσεων πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια, την 
εκτέλεση χωρίς διακριτική ευχέρεια και τη μη διακριτική πρόσβαση, και την πλήρη επιτήρηση 
της αγοράς. Μία αγορά στην οποία οι επιμέρους χώροι συναλλαγών δεν ακολουθούν τους 
ίδιους κανόνες, ιδίως όσον αφορά την εκτέλεση χωρίς διακριτική ευχέρεια, θα θέτει σε κίνδυνο 
τη διαδικασία διαμόρφωσης τιμής της συναλλαγής και την προστασία των επενδυτών.

Τροπολογία 114
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Αυτή η νέα κατηγορία του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης θα 
συμπληρώσει τους υφιστάμενους τύπους 
τόπων διαπραγμάτευσης. Ενώ οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι πολυμερείς 
μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
χαρακτηρίζονται από την εκτέλεση των 
συναλλαγών χωρίς διακριτική ευχέρεια, ο 
διαχειριστής μηχανισμού οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης θα πρέπει να διαθέτει 

(8) Αυτή η νέα κατηγορία του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης θα 
συμπληρώσει τους υφιστάμενους τύπους 
τόπων διαπραγμάτευσης. Ενώ οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι πολυμερείς 
μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
χαρακτηρίζονται από την εκτέλεση των 
συναλλαγών χωρίς διακριτική ευχέρεια, ο 
διαχειριστής μηχανισμού οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης θα πρέπει να διαθέτει 
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διακριτική ευχέρεια σχετικά με τον τρόπο 
εκτέλεσης μιας συναλλαγής. Κατά 
συνέπεια, οι κανόνες επαγγελματικής 
δεοντολογίας, οι υποχρεώσεις βέλτιστης 
εκτέλεσης και οι υποχρεώσεις χειρισμού 
των εντολών των πελατών θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις συναλλαγές που 
διενεργούνται σε ΜΟΔ, τον οποίο 
εκμεταλλεύεται επιχείρηση επενδύσεων ή 
διαχειριστής αγοράς. Ωστόσο, επειδή ένας 
ΜΟΔ αποτελεί γνήσιο χώρο συναλλαγών, 
ο διαχειριστής του θα πρέπει να είναι 
ουδέτερος. Επομένως, ο διαχειριστής του 
ΜΟΔ δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να 
εκτελεί στον ΜΟΔ καμία συναλλαγή 
μεταξύ πλειόνων ενδιαφερόντων τρίτων 
για αγορά και πώληση, 
συμπεριλαμβανομένων εντολών πελατών 
που συναντώνται στο εσωτερικό του 
συστήματος, βάσει των ιδίων κεφαλαίων 
του. Αυτό αποκλείει επίσης τη δυνατότητά 
του να ενεργεί ως συστηματικός 
εσωτερικοποιητής στον ΜΟΔ που 
διαχειρίζεται ο ίδιος.

διακριτική ευχέρεια σχετικά με τον τρόπο 
εκτέλεσης μιας συναλλαγής. Κατά 
συνέπεια, οι κανόνες επαγγελματικής 
δεοντολογίας συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων, 
οι υποχρεώσεις βέλτιστης εκτέλεσης και οι 
υποχρεώσεις χειρισμού των εντολών των 
πελατών θα πρέπει να εφαρμόζονται στις 
συναλλαγές που διενεργούνται σε ΜΟΔ, 
τον οποίο εκμεταλλεύεται επιχείρηση 
επενδύσεων ή διαχειριστής αγοράς.
Ωστόσο, επειδή ένας ΜΟΔ αποτελεί 
γνήσιο χώρο συναλλαγών, ο διαχειριστής 
του θα πρέπει να είναι ουδέτερος.
Επομένως, ο διαχειριστής του ΜΟΔ δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται να εκτελεί στον 
ΜΟΔ καμία συναλλαγή μεταξύ πλειόνων 
ενδιαφερόντων τρίτων για αγορά και 
πώληση, συμπεριλαμβανομένων εντολών 
πελατών που συναντώνται στο εσωτερικό 
του συστήματος, βάσει των ιδίων 
κεφαλαίων του, εκτός όταν 
χρησιμοποιούνται ίδια κεφάλαια για 
διευκόλυνση εντολών των πελατών.

Or. en

Τροπολογία 115
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Αυτή η νέα κατηγορία του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης θα 
συμπληρώσει τους υφιστάμενους τύπους 
τόπων διαπραγμάτευσης. Ενώ οι
ρυθμιζόμενες αγορές και οι πολυμερείς 
μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
χαρακτηρίζονται από την εκτέλεση των 
συναλλαγών χωρίς διακριτική ευχέρεια, ο 
διαχειριστής μηχανισμού οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης θα πρέπει να διαθέτει 
διακριτική ευχέρεια σχετικά με τον τρόπο 

(8) Απαιτείται η αποσαφήνιση των 
υφιστάμενων τύπων ΡΑ, ΠΜΔ και ΣΕ 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλες οι 
πολυμερείς και διμερείς δραστηριότητες
διαπραγμάτευσης υπόκεινται στους ίδιους 
κανόνες. Ειδικότερα, η αποσαφήνιση των 
ορισμών και των καθεστώτων που 
επιβάλλονται σε ρυθμιζόμενες αγορές και
πολυμερείς μηχανισμούς 
διαπραγμάτευσης πρέπει να διευκρινίζουν 
ότι αμφότεροι οι χώροι συναλλαγών
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εκτέλεσης μιας συναλλαγής. Κατά 
συνέπεια, οι κανόνες επαγγελματικής 
δεοντολογίας, οι υποχρεώσεις βέλτιστης 
εκτέλεσης και οι υποχρεώσεις χειρισμού 
των εντολών των πελατών θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις συναλλαγές που 
διενεργούνται σε ΜΟΔ, τον οποίο
εκμεταλλεύεται επιχείρηση επενδύσεων ή 
διαχειριστής αγοράς. Ωστόσο, επειδή ένας 
ΜΟΔ αποτελεί γνήσιο χώρο συναλλαγών, 
ο διαχειριστής του θα πρέπει να είναι 
ουδέτερος. Επομένως, ο διαχειριστής του 
ΜΟΔ δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να 
εκτελεί στον ΜΟΔ καμία συναλλαγή 
μεταξύ πλειόνων ενδιαφερόντων τρίτων 
για αγορά και πώληση, 
συμπεριλαμβανομένων εντολών πελατών 
που συναντώνται στο εσωτερικό του 
συστήματος, βάσει των ιδίων κεφαλαίων 
του. Αυτό αποκλείει επίσης τη 
δυνατότητά του να ενεργεί ως 
συστηματικός εσωτερικοποιητής στον 
ΜΟΔ που διαχειρίζεται ο ίδιος.

πρέπει να διέπονται από εκτέλεση των 
συναλλαγών χωρίς διακριτική ευχέρεια.
Κατά συνέπεια, οι κανόνες επαγγελματικής 
δεοντολογίας, οι υποχρεώσεις βέλτιστης 
εκτέλεσης και οι υποχρεώσεις χειρισμού 
των εντολών των πελατών θα πρέπει να
συνεχίσουν να εφαρμόζονται στις 
συναλλαγές που διενεργούνται σε ΡΑ ή 
ΠΜΔ τα οποία εκμεταλλεύεται επιχείρηση 
επενδύσεων ή διαχειριστής αγοράς, 
επιπλέον των άλλων κανόνων για τις 
συναλλαγές με την αγορά.

Or. en

Τροπολογία 116
Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Αυτή η νέα κατηγορία του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης θα 
συμπληρώσει τους υφιστάμενους τύπους 
τόπων διαπραγμάτευσης. Ενώ οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι πολυμερείς 
μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
χαρακτηρίζονται από την εκτέλεση των 
συναλλαγών χωρίς διακριτική ευχέρεια, ο 
διαχειριστής μηχανισμού οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης θα πρέπει να διαθέτει 
διακριτική ευχέρεια σχετικά με τον τρόπο 
εκτέλεσης μιας συναλλαγής. Κατά 

(8) Αυτή η νέα κατηγορία του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης θα 
συμπληρώσει τους υφιστάμενους τύπους 
τόπων διαπραγμάτευσης. Ενώ οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι πολυμερείς 
μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
χαρακτηρίζονται από την εκτέλεση των 
συναλλαγών χωρίς διακριτική ευχέρεια, ο 
διαχειριστής μηχανισμού οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης προσιτού μόνο σε 
πελάτες του, εξαιρουμένου κάθε 
πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης 
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συνέπεια, οι κανόνες επαγγελματικής 
δεοντολογίας, οι υποχρεώσεις βέλτιστης 
εκτέλεσης και οι υποχρεώσεις χειρισμού 
των εντολών των πελατών θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις συναλλαγές που 
διενεργούνται σε ΜΟΔ, τον οποίο 
εκμεταλλεύεται επιχείρηση επενδύσεων ή 
διαχειριστής αγοράς. Ωστόσο, επειδή ένας 
ΜΟΔ αποτελεί γνήσιο χώρο συναλλαγών, 
ο διαχειριστής του θα πρέπει να είναι 
ουδέτερος. Επομένως, ο διαχειριστής του 
ΜΟΔ δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να 
εκτελεί στον ΜΟΔ καμία συναλλαγή 
μεταξύ πλειόνων ενδιαφερόντων τρίτων 
για αγορά και πώληση, 
συμπεριλαμβανομένων εντολών πελατών 
που συναντώνται στο εσωτερικό του 
συστήματος, βάσει των ιδίων κεφαλαίων 
του. Αυτό αποκλείει επίσης τη δυνατότητά 
του να ενεργεί ως συστηματικός 
εσωτερικοποιητής στον ΜΟΔ που 
διαχειρίζεται ο ίδιος.

επενδύσεων, θα πρέπει να διαθέτει 
διακριτική ευχέρεια σχετικά με τον τρόπο 
εκτέλεσης μιας συναλλαγής. Κατά 
συνέπεια, οι κανόνες επαγγελματικής 
δεοντολογίας, οι υποχρεώσεις βέλτιστης 
εκτέλεσης και οι υποχρεώσεις χειρισμού 
των εντολών των πελατών θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις συναλλαγές που 
διενεργούνται σε ΜΟΔ προσιτό μόνο σε 
πελάτες του, τον οποίο εκμεταλλεύεται 
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής 
αγοράς. Ωστόσο, επειδή ένας ΜΟΔ 
αποτελεί γνήσιο χώρο συναλλαγών, ο 
διαχειριστής του θα πρέπει να είναι 
ουδέτερος. Επομένως, ο διαχειριστής του 
ΜΟΔ που προσφέρει οργανωμένη 
εκτέλεση και τακτοποίηση συναλλαγών 
σε μετοχές, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται 
να εκτελεί στον ΜΟΔ καμία συναλλαγή 
μεταξύ πλειόνων ενδιαφερόντων τρίτων 
για αγορά και πώληση, 
συμπεριλαμβανομένων εντολών πελατών 
που συναντώνται στο εσωτερικό του 
συστήματος, βάσει των ιδίων κεφαλαίων 
του. Αυτό αποκλείει επίσης τη δυνατότητά 
του να ενεργεί ως συστηματικός 
εσωτερικοποιητής στον ΜΟΔ που 
διαχειρίζεται ο ίδιος.

Or. en

Τροπολογία 117
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Κάθε οργανωμένη διαπραγμάτευση θα 
πρέπει να διεξάγεται σε ρυθμιζόμενους 
τόπους διαπραγμάτευσης και να είναι 
πλήρως διαφανής, τόσο πριν όσο και μετά 
τη συναλλαγή. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις 
διαφάνειας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε 

(9) Κάθε οργανωμένη διαπραγμάτευση θα 
πρέπει να διεξάγεται σε ρυθμιζόμενους 
τόπους διαπραγμάτευσης και να έχει 
μεγιστοποιημένη διαφάνεια, τόσο πριν 
όσο και μετά τη συναλλαγή. Ως εκ τούτου,
κατάλληλα προσαρμοσμένες απαιτήσεις 
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όλους τους τύπους τόπων 
διαπραγμάτευσης και σε όλα τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα των οποίων η 
διαπραγμάτευση γίνεται σε αυτούς.

διαφάνειας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε 
όλους τους τύπους τόπων 
διαπραγμάτευσης και σε όλα τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα των οποίων η 
διαπραγμάτευση γίνεται σε αυτούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της αιτιολογικής σκέψης πρέπει να αντιστοιχεί με τις αιτιολογικές σκέψεις 12 και 
14. Η λέξη "πλήρως" υπονοεί ότι δεν υπάρχει πρόθεση προσαρμογής.

Τροπολογία 118
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Κάθε οργανωμένη διαπραγμάτευση θα 
πρέπει να διεξάγεται σε ρυθμιζόμενους 
τόπους διαπραγμάτευσης και να είναι 
πλήρως διαφανής, τόσο πριν όσο και μετά 
τη συναλλαγή. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις 
διαφάνειας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε 
όλους τους τύπους τόπων 
διαπραγμάτευσης και σε όλα τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα των οποίων η 
διαπραγμάτευση γίνεται σε αυτούς.

(9) Κάθε οργανωμένη διαπραγμάτευση θα 
πρέπει να διεξάγεται σε ρυθμιζόμενους 
τόπους διαπραγμάτευσης και να είναι 
πλήρως διαφανής, τόσο πριν όσο και μετά 
τη συναλλαγή όπως αρμόζει. Ως εκ 
τούτου, οι απαιτήσεις διαφάνειας θα πρέπει 
να εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους 
τόπων διαπραγμάτευσης και σε όλα τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα των οποίων η 
διαπραγμάτευση γίνεται σε αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 119
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η χρηματοπιστωτική κρίση (12) Η χρηματοπιστωτική κρίση 
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κατέστησε εμφανείς συγκεκριμένες 
αδυναμίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
συναλλαγών και τις τιμές των 
χρηματοπιστωτικών μέσων πλην των 
μετοχών διατίθενται στους συμμετέχοντες 
στην αγορά, ιδίως από την άποψη του 
χρόνου, του βαθμού λεπτομέρειας, της 
ίσης πρόσβασης και της αξιοπιστίας.
Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν 
απαιτήσεις προσυναλλακτικής και 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας οι οποίες 
θα λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και δομές της αγοράς 
συγκεκριμένων ειδών χρηματοπιστωτικών 
μέσων πλην των μετοχών. Για να 
δημιουργηθεί ένα άρτιο πλαίσιο 
διαφάνειας για όλα τα σημαντικά μέσα, οι 
εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις ομολογίες και στα 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο ή τα οποία είτε είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά είτε αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή σε μηχανισμό 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), 
στα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης ή είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ και ΜΟΔ ή θεωρούνται επιλέξιμα 
για κεντρική εκκαθάριση, καθώς και, στην 
περίπτωση της μετασυναλλακτικής 
διαφάνειας, στα παράγωγα που 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών. Επομένως, μόνο τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν 
αντικείμενο αποκλειστικά 
εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης 
και τα οποία θεωρείται ότι παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα χαμηλή ρευστότητα ή είναι 
εξειδικευμένα στο σχεδιασμό τους θα 
εκφεύγουν από το πεδίο εφαρμογής των 
υποχρεώσεων διαφάνειας.

κατέστησε εμφανείς συγκεκριμένες 
αδυναμίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
συναλλαγών και τις τιμές των 
χρηματοπιστωτικών μέσων πλην των 
μετοχών διατίθενται στους συμμετέχοντες 
στην αγορά, ιδίως από την άποψη του 
χρόνου, του βαθμού λεπτομέρειας, της 
ίσης πρόσβασης και της αξιοπιστίας.
Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν 
απαιτήσεις προσυναλλακτικής και 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας οι οποίες 
θα λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και δομές της αγοράς 
συγκεκριμένων ειδών χρηματοπιστωτικών 
μέσων πλην των μετοχών. Για να 
δημιουργηθεί ένα άρτιο πλαίσιο 
διαφάνειας για όλα τα σημαντικά μέσα, οι 
εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις ομολογίες και στα 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο ή τα οποία είτε είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά είτε αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή σε μηχανισμό 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), 
στα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης ή είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ και ΜΟΔ ή θεωρούνται επιλέξιμα 
για κεντρική εκκαθάριση, καθώς και, στην 
περίπτωση της μετασυναλλακτικής 
διαφάνειας, στα παράγωγα που 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών. Επομένως, μόνο τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν 
αντικείμενο αποκλειστικά 
εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης 
και τα οποία θεωρείται ότι παρουσιάζουν 
ανεπαρκή ρευστότητα ή είναι 
εξειδικευμένα στη φύση τους θα 
εκφεύγουν από το πεδίο εφαρμογής των 
υποχρεώσεων προσυναλλακτικής και 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ρευστότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προκειμένου να διατηρείται επαρκές επίπεδο 
εσόδων για τους συνταξιούχους και τους τελικούς επενδυτές. Η επιβολή προσυναλλακτικής 
διαφάνειας θα οδηγούσε σε μειωμένη ρευστότητα. Η μετασυναλλακτική διαφάνεια είναι
απαραίτητη ακόμη και για αμιγείς εξωχρηματιστηριακές αγορές.

Τροπολογία 120
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η χρηματοπιστωτική κρίση 
κατέστησε εμφανείς συγκεκριμένες 
αδυναμίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
συναλλαγών και τις τιμές των 
χρηματοπιστωτικών μέσων πλην των 
μετοχών διατίθενται στους συμμετέχοντες 
στην αγορά, ιδίως από την άποψη του 
χρόνου, του βαθμού λεπτομέρειας, της 
ίσης πρόσβασης και της αξιοπιστίας.
Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν 
απαιτήσεις προσυναλλακτικής και 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας οι οποίες 
θα λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και δομές της αγοράς 
συγκεκριμένων ειδών χρηματοπιστωτικών 
μέσων πλην των μετοχών. Για να 
δημιουργηθεί ένα άρτιο πλαίσιο 
διαφάνειας για όλα τα σημαντικά μέσα, οι 
εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις ομολογίες και στα 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο ή τα οποία είτε είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά είτε αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή σε μηχανισμό 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), 
στα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης ή είναι εισηγμένα προς 

(12) Η χρηματοπιστωτική κρίση 
κατέστησε εμφανείς συγκεκριμένες 
αδυναμίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
συναλλαγών και τις τιμές των 
χρηματοπιστωτικών μέσων πλην των 
μετοχών διατίθενται στους συμμετέχοντες 
στην αγορά, ιδίως από την άποψη του 
χρόνου, του βαθμού λεπτομέρειας, της 
ίσης πρόσβασης και της αξιοπιστίας.
Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν
απαιτήσεις ακριβούς και επαρκούς 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας οι οποίες 
θα λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και δομές της αγοράς 
συγκεκριμένων ειδών χρηματοπιστωτικών 
μέσων πλην των μετοχών. Για να 
δημιουργηθεί ένα άρτιο πλαίσιο 
διαφάνειας για όλα τα σημαντικά μέσα, οι 
εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις ομολογίες και στα 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο ή τα οποία είτε είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά είτε αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή σε μηχανισμό 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), 
στα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης ή είναι εισηγμένα προς 
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διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ και ΜΟΔ ή θεωρούνται επιλέξιμα 
για κεντρική εκκαθάριση, καθώς και, στην 
περίπτωση της μετασυναλλακτικής 
διαφάνειας, στα παράγωγα που 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών. Επομένως, μόνο τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν 
αντικείμενο αποκλειστικά 
εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης 
και τα οποία θεωρείται ότι παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα χαμηλή ρευστότητα ή είναι 
εξειδικευμένα στο σχεδιασμό τους θα 
εκφεύγουν από το πεδίο εφαρμογής των 
υποχρεώσεων διαφάνειας.

διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ και ΜΟΔ ή θεωρούνται επιλέξιμα 
για κεντρική εκκαθάριση, καθώς και, στην 
περίπτωση της μετασυναλλακτικής 
διαφάνειας, στα παράγωγα που 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών. Επομένως, μόνο τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν 
αντικείμενο αποκλειστικά
εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης 
και τα οποία θεωρείται ότι παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα χαμηλή ρευστότητα ή είναι 
εξειδικευμένα στο σχεδιασμό τους θα 
εκφεύγουν από το πεδίο εφαρμογής των 
υποχρεώσεων διαφάνειας.

Or. en

Τροπολογία 121
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η χρηματοπιστωτική κρίση 
κατέστησε εμφανείς συγκεκριμένες 
αδυναμίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
συναλλαγών και τις τιμές των 
χρηματοπιστωτικών μέσων πλην των 
μετοχών διατίθενται στους συμμετέχοντες 
στην αγορά, ιδίως από την άποψη του 
χρόνου, του βαθμού λεπτομέρειας, της 
ίσης πρόσβασης και της αξιοπιστίας.
Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν 
απαιτήσεις προσυναλλακτικής και 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας οι οποίες 
θα λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και δομές της αγοράς 
συγκεκριμένων ειδών χρηματοπιστωτικών 
μέσων πλην των μετοχών. Για να 
δημιουργηθεί ένα άρτιο πλαίσιο 
διαφάνειας για όλα τα σημαντικά μέσα, οι 
εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 

(12) Η χρηματοπιστωτική κρίση 
κατέστησε εμφανείς συγκεκριμένες 
αδυναμίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
συναλλαγών και τις τιμές των 
χρηματοπιστωτικών μέσων πλην των 
μετοχών διατίθενται στους συμμετέχοντες 
στην αγορά, ιδίως από την άποψη του 
χρόνου, του βαθμού λεπτομέρειας, της 
ίσης πρόσβασης και της αξιοπιστίας.
Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν 
απαιτήσεις προσυναλλακτικής και 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας οι οποίες 
θα λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και δομές της αγοράς 
συγκεκριμένων ειδών χρηματοπιστωτικών 
μέσων πλην των μετοχών. Για να 
δημιουργηθεί ένα άρτιο πλαίσιο 
διαφάνειας για όλα τα σημαντικά μέσα, οι 
εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 
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εφαρμόζονται στις ομολογίες και στα 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο ή τα οποία είτε είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά είτε αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή σε μηχανισμό 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), 
στα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης ή είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ και ΜΟΔ ή θεωρούνται επιλέξιμα 
για κεντρική εκκαθάριση, καθώς και, στην 
περίπτωση της μετασυναλλακτικής 
διαφάνειας, στα παράγωγα που 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών. Επομένως, μόνο τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν 
αντικείμενο αποκλειστικά 
εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης 
και τα οποία θεωρείται ότι παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα χαμηλή ρευστότητα ή είναι 
εξειδικευμένα στο σχεδιασμό τους θα 
εκφεύγουν από το πεδίο εφαρμογής των 
υποχρεώσεων διαφάνειας.

εφαρμόζονται στις ομολογίες και στα 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο ή τα οποία είτε είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά είτε αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), στα παράγωγα 
που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης ή είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ ή θεωρούνται επιλέξιμα για κεντρική 
εκκαθάριση, καθώς και, στην περίπτωση 
της μετασυναλλακτικής διαφάνειας, στα 
παράγωγα που αναφέρονται σε αρχεία 
καταγραφής συναλλαγών. Επομένως, μόνο 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν 
αντικείμενο αποκλειστικά 
εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης 
και τα οποία θεωρείται ότι παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα χαμηλή ρευστότητα ή είναι 
εξειδικευμένα στο σχεδιασμό τους θα 
εκφεύγουν από το πεδίο εφαρμογής των 
υποχρεώσεων διαφάνειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι χώροι συναλλαγών που τίθενται σε λειτουργία από διαχειριστές της αγοράς ή από 
εταιρείες επενδύσεων πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια, την 
εκτέλεση χωρίς διακριτική ευχέρεια και τη μη διακριτική πρόσβαση, και την πλήρη επιτήρηση 
της αγοράς. Μία αγορά στην οποία οι επιμέρους χώροι συναλλαγών δεν ακολουθούν τους 
ίδιους κανόνες, ιδίως όσον αφορά την εκτέλεση χωρίς διακριτική ευχέρεια, θα θέτει σε κίνδυνο 
τη διαδικασία διαμόρφωσης τιμής της συναλλαγής και την προστασία των επενδυτών.

Τροπολογία 122
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η χρηματοπιστωτική κρίση 
κατέστησε εμφανείς συγκεκριμένες 
αδυναμίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
συναλλαγών και τις τιμές των 
χρηματοπιστωτικών μέσων πλην των 
μετοχών διατίθενται στους συμμετέχοντες 
στην αγορά, ιδίως από την άποψη του 
χρόνου, του βαθμού λεπτομέρειας, της 
ίσης πρόσβασης και της αξιοπιστίας.
Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν 
απαιτήσεις προσυναλλακτικής και 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας οι οποίες 
θα λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και δομές της αγοράς 
συγκεκριμένων ειδών χρηματοπιστωτικών 
μέσων πλην των μετοχών. Για να 
δημιουργηθεί ένα άρτιο πλαίσιο 
διαφάνειας για όλα τα σημαντικά μέσα, οι 
εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις ομολογίες και στα 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο ή τα οποία είτε είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά είτε αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή σε μηχανισμό 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), 
στα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης ή είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ και ΜΟΔ ή θεωρούνται επιλέξιμα 
για κεντρική εκκαθάριση, καθώς και, στην 
περίπτωση της μετασυναλλακτικής 
διαφάνειας, στα παράγωγα που 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών. Επομένως, μόνο τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν 
αντικείμενο αποκλειστικά 
εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης 
και τα οποία θεωρείται ότι παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα χαμηλή ρευστότητα ή είναι 
εξειδικευμένα στο σχεδιασμό τους θα 
εκφεύγουν από το πεδίο εφαρμογής των 

(12) Η χρηματοπιστωτική κρίση 
κατέστησε εμφανείς συγκεκριμένες 
αδυναμίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
συναλλαγών και τις τιμές των 
χρηματοπιστωτικών μέσων πλην των 
μετοχών διατίθενται στους συμμετέχοντες 
στην αγορά, ιδίως από την άποψη του 
χρόνου, του βαθμού λεπτομέρειας, της 
ίσης πρόσβασης και της αξιοπιστίας.
Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν 
απαιτήσεις προσυναλλακτικής και 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας οι οποίες 
θα λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και δομές της αγοράς 
συγκεκριμένων ειδών χρηματοπιστωτικών 
μέσων πλην των μετοχών. Για να 
δημιουργηθεί ένα άρτιο πλαίσιο 
διαφάνειας για όλα τα σημαντικά μέσα, οι 
εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις ομολογίες και στα 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο ή τα οποία είτε είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά είτε αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) και σε 
μηχανισμό οργανωμένης διαπραγμάτευσης 
(ΜΟΔ), στα παράγωγα που αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ και ΜΟΔ και
θεωρούνται επιλέξιμα για κεντρική 
εκκαθάριση, καθώς και, στην περίπτωση 
της μετασυναλλακτικής διαφάνειας, στα 
παράγωγα που αναφέρονται σε αρχεία 
καταγραφής συναλλαγών. Επομένως, μόνο 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν 
αντικείμενο αποκλειστικά 
εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης 
και τα οποία θεωρείται ότι παρουσιάζουν 
ανεπαρκή ρευστότητα ή είναι 
εξειδικευμένα στο σχεδιασμό τους θα 
εκφεύγουν από το πεδίο εφαρμογής των 
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υποχρεώσεων διαφάνειας. υποχρεώσεων διαφάνειας

Or. en

Τροπολογία 123
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η χρηματοπιστωτική κρίση 
κατέστησε εμφανείς συγκεκριμένες 
αδυναμίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
συναλλαγών και τις τιμές των 
χρηματοπιστωτικών μέσων πλην των 
μετοχών διατίθενται στους συμμετέχοντες 
στην αγορά, ιδίως από την άποψη του 
χρόνου, του βαθμού λεπτομέρειας, της 
ίσης πρόσβασης και της αξιοπιστίας.
Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν 
απαιτήσεις προσυναλλακτικής και 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας οι οποίες 
θα λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και δομές της αγοράς 
συγκεκριμένων ειδών χρηματοπιστωτικών 
μέσων πλην των μετοχών. Για να 
δημιουργηθεί ένα άρτιο πλαίσιο 
διαφάνειας για όλα τα σημαντικά μέσα, οι 
εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις ομολογίες και στα 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο ή τα οποία είτε είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά είτε αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή σε μηχανισμό 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ),
στα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης ή είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ και ΜΟΔ ή θεωρούνται επιλέξιμα 
για κεντρική εκκαθάριση, καθώς και, στην 

(12) Η χρηματοπιστωτική κρίση 
κατέστησε εμφανείς συγκεκριμένες 
αδυναμίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
συναλλαγών και τις τιμές των 
χρηματοπιστωτικών μέσων πλην των 
μετοχών διατίθενται στους συμμετέχοντες 
στην αγορά, ιδίως από την άποψη του 
χρόνου, του βαθμού λεπτομέρειας, της 
ίσης πρόσβασης και της αξιοπιστίας.
Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν 
απαιτήσεις προσυναλλακτικής και 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας οι οποίες 
θα λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και δομές της αγοράς 
συγκεκριμένων ειδών χρηματοπιστωτικών 
μέσων πλην των μετοχών. Για να 
δημιουργηθεί ένα άρτιο πλαίσιο
διαφάνειας για όλα τα σημαντικά μέσα, οι 
εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις ομολογίες και στα 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο ή τα οποία είτε είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά είτε αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) στα παράγωγα 
που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης ή είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ ή θεωρούνται επιλέξιμα για κεντρική 
εκκαθάριση, καθώς και, στην περίπτωση 
της μετασυναλλακτικής διαφάνειας, στα 
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περίπτωση της μετασυναλλακτικής 
διαφάνειας, στα παράγωγα που 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών. Επομένως, μόνο τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν 
αντικείμενο αποκλειστικά 
εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης 
και τα οποία θεωρείται ότι παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα χαμηλή ρευστότητα ή είναι 
εξειδικευμένα στο σχεδιασμό τους θα 
εκφεύγουν από το πεδίο εφαρμογής των 
υποχρεώσεων διαφάνειας.

παράγωγα που αναφέρονται σε αρχεία 
καταγραφής συναλλαγών. Επομένως, μόνο 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν 
αντικείμενο αποκλειστικά 
εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης 
και τα οποία θεωρείται ότι παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα χαμηλή ρευστότητα ή είναι 
εξειδικευμένα στο σχεδιασμό τους θα 
εκφεύγουν από το πεδίο εφαρμογής των 
υποχρεώσεων διαφάνειας.

(Η τροπολογία αυτή ισχύει για ολόκληρο το 
κείμενο. Η έγκρισή της θα απαιτήσει 
αντίστοιχες αλλαγές σε όλη την έκταση του 
κειμένου.)

Or. en

Τροπολογία 124
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η χρηματοπιστωτική κρίση 
κατέστησε εμφανείς συγκεκριμένες 
αδυναμίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
συναλλαγών και τις τιμές των 
χρηματοπιστωτικών μέσων πλην των 
μετοχών διατίθενται στους συμμετέχοντες 
στην αγορά, ιδίως από την άποψη του 
χρόνου, του βαθμού λεπτομέρειας, της 
ίσης πρόσβασης και της αξιοπιστίας.
Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν 
απαιτήσεις προσυναλλακτικής και 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας οι οποίες 
θα λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και δομές της αγοράς 
συγκεκριμένων ειδών χρηματοπιστωτικών 
μέσων πλην των μετοχών. Για να 

(12) Η χρηματοπιστωτική κρίση 
κατέστησε εμφανείς συγκεκριμένες 
αδυναμίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
συναλλαγών και τις τιμές των 
χρηματοπιστωτικών μέσων πλην των 
μετοχών διατίθενται στους συμμετέχοντες 
στην αγορά, ιδίως από την άποψη του 
χρόνου, του βαθμού λεπτομέρειας, της 
ίσης πρόσβασης και της αξιοπιστίας.
Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν 
απαιτήσεις προσυναλλακτικής και 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας οι οποίες 
θα λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και δομές της αγοράς 
συγκεκριμένων ειδών χρηματοπιστωτικών
μέσων πλην των μετοχών. Για να 
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δημιουργηθεί ένα άρτιο πλαίσιο 
διαφάνειας για όλα τα σημαντικά μέσα, οι 
εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις ομολογίες και στα 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο ή τα οποία είτε είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά είτε αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή σε μηχανισμό 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), 
στα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης ή είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ και ΜΟΔ ή θεωρούνται επιλέξιμα 
για κεντρική εκκαθάριση, καθώς και, στην 
περίπτωση της μετασυναλλακτικής 
διαφάνειας, στα παράγωγα που 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών. Επομένως, μόνο τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν 
αντικείμενο αποκλειστικά 
εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης 
και τα οποία θεωρείται ότι παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα χαμηλή ρευστότητα ή είναι 
εξειδικευμένα στο σχεδιασμό τους θα 
εκφεύγουν από το πεδίο εφαρμογής των 
υποχρεώσεων διαφάνειας.

δημιουργηθεί ένα άρτιο πλαίσιο 
διαφάνειας για όλα τα σημαντικά μέσα, οι 
εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις ομολογίες και στα 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο ή τα οποία είτε είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά είτε αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή σε μηχανισμό 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), 
στα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης ή είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ και ΜΟΔ ή θεωρούνται επιλέξιμα 
για κεντρική εκκαθάριση, καθώς και, στην 
περίπτωση της μετασυναλλακτικής 
διαφάνειας, στα παράγωγα που 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών.

Or. en

Τροπολογία 125
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η αγορά ξένου συναλλάγματος είναι 
ζωτική για πολλές επιχειρήσεις με 
εξαγωγικό προσανατολισμό. Επομένως, 
είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η 
διαφάνεια και η ακεραιότητα της αγοράς 
στις αγορές ξένου συναλλάγματος. Οι 
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αρχές αυτές αναμένεται να τεθούν σε 
κίνδυνο από την υπερβολική αδιαφάνεια 
στις αγορές παραγώγων ξένου 
συναλλάγματος. Οι απαιτήσεις 
διαφάνειας για τα παράγωγα πρέπει κατά 
συνέπεια να καλύπτουν τους τίτλους 
εκείνους που οδηγούν σε διακανονισμό 
τοις μετρητοίς που προσδιορίζεται με 
αναφορά σε συναλλάγματα («ανταλλαγές 
συναλλάγματος»). Ωστόσο, οι συναλλαγές 
σε μέσα πληρωμών σε άμεσες αγορές 
ξένου συναλλάγματος πρέπει να 
εξαιρούνται από οποιοσδήποτε 
απαιτήσεις βάσει της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 126
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ασφάλεια δικαίου είναι σημαντικό να 
διευκρινίζεται ότι οι συμβάσεις 
ασφάλισης σε σχέση με οποιοσδήποτε 
δραστηριότητες κατηγοριών που 
εκτίθενται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), εάν 
συναφθούν με ασφαλιστική επιχείρηση, 
αντασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστική 
επιχείρηση τρίτης χώρας ή 
αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης 
χώρας, δεν αποτελούν παράγωγα ή 
συμβάσεις παραγώγων για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 127
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Όταν εξετάζεται η 
προσυναλλακτική διαφάνεια σε μη 
μετοχικές αγορές επιβάλλεται να 
εξεταστούν οι ανάγκες των μη 
χρηματοπιστωτικών οντοτήτων. Αυτή τη 
στιγμή, οι μη χρηματοπιστωτικές 
οντότητες χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά 
συστήματα αίτησης προσδιορισμού 
τιμής. Αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα 
χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία 
των μη χρηματοπιστωτικών τελικών 
χρηστών ως αποτελεσματικός τρόπος να 
ζητούν εντολές για εξωχρηματιστηριακές 
συναλλαγές παραγώγων από πολλούς 
χρηματοπιστωτικούς συμβαλλόμενους 
ταυτόχρονα, κάτι το οποίο προσφέρει 
ανταγωνιστική διαμόρφωση τιμής και 
μια απλή και αποτελεσματική μέθοδο 
εκτέλεσης συναλλαγών. Δεν είναι 
πρόθεση του παρόντος κανονισμού να 
εμποδιστεί η προφορική διαπραγμάτευση 
ή αυτή η ηλεκτρονική μέθοδος αίτησης 
προσδιορισμού τιμής σε συγκεκριμένη 
συναλλαγή, επιβάλλοντάς τους απαιτήσεις 
προσυναλλακτικής διαφάνειας.

Or. en

Τροπολογία 128
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να διασφαλιστεί η εφαρμογή 
ενιαίων προϋποθέσεων μεταξύ τόπων 
διαπραγμάτευσης, στα διάφορα είδη τόπων 
διαπραγμάτευσης θα πρέπει να 
εφαρμόζονται οι ίδιες απαιτήσεις 
προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής 
διαφάνειας. Οι απαιτήσεις διαφάνειας θα
πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τα 
διάφορα είδη χρηματοπιστωτικών μέσων, 
στα οποία περιλαμβάνονται μετοχές, 
ομολογίες και παράγωγα, και ανάλογα με 
τα διάφορα είδη διαπραγμάτευσης, 
συμπεριλαμβανομένων του βιβλίου 
εντολών και συστημάτων βάσει ζευγών 
εντολών (quote-driven), καθώς και των 
υβριδικών και παραδοσιακών προφορικών 
συστημάτων, και να λαμβάνουν υπόψη την 
έκδοση, το μέγεθος της συναλλαγής και τα 
χαρακτηριστικά των εθνικών αγορών.

(14) Για να διασφαλιστεί η εφαρμογή 
ενιαίων προϋποθέσεων μεταξύ τόπων 
διαπραγμάτευσης, στα διάφορα είδη τόπων 
διαπραγμάτευσης θα πρέπει να 
εφαρμόζονται οι ίδιες απαιτήσεις 
προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής 
διαφάνειας. Οι απαιτήσεις διαφάνειας θα 
πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στα 
χαρακτηριστικά του κάθε τύπου 
χρηματοπιστωτικού μέσου και αγοράς, 
και κατά συνέπεια θα πρέπει να 
προσαρμόζονται ανάλογα με τα διάφορα  
είδη διαπραγμάτευσης, 
συμπεριλαμβανομένων του βιβλίου 
εντολών, συστημάτων βάσει ζευγών 
εντολών (quote-driven), συστημάτων 
αίτησης για προσδιορισμό τιμής και 
ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, καθώς 
και των υβριδικών και παραδοσιακών 
προφορικών συστημάτων (π.χ. μοντέλο 
αγοράς), και να λαμβάνουν υπόψη την 
έκδοση, τη διαπραγματευτική 
δραστηριότητα, τον αριθμό και τον τύπο 
συμμετεχόντων στην αγορά, το μέγεθος 
της εντολής ή της συναλλαγής, τα 
χαρακτηριστικά των εθνικών αγορών, 
όπως περιοχή συναλλάγματος, τύπος 
εκδοτών, μέγεθος αγοράς και ωριμότητα 
της αγοράς και άλλα ουσιαστικά κριτήρια 
για την εκτίμηση της ρευστότητας σε μια 
δεδομένη αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για μικρότερες αγορές ομολόγων ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι σημαντική παράμετρος 
δεδομένου ότι η ρευστότητα εξαρτάται από το πόσοι οι επενδυτές βρίσκονται στην αγορά. 
Πρέπει να είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη ο τύπος και ο αριθμός των συμμετεχόντων στην αγορά 
όταν προσαρμόζονται οι απαιτήσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας. Το 
μοντέλο αίτησης για προσδιορισμό τιμής ("request for quote"), όπου οι πελάτες επιζητούν την 
καλύτερη τιμή από πολλαπλούς συναλλασσόμενους για μέσα χαμηλής ρευστότητας, είναι επίσης 
σημαντικό για τις αγορές ομολόγων.
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Τροπολογία 129
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να διασφαλιστεί η εφαρμογή 
ενιαίων προϋποθέσεων μεταξύ τόπων 
διαπραγμάτευσης, στα διάφορα είδη τόπων 
διαπραγμάτευσης θα πρέπει να 
εφαρμόζονται οι ίδιες απαιτήσεις 
προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής 
διαφάνειας. Οι απαιτήσεις διαφάνειας θα 
πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τα 
διάφορα είδη χρηματοπιστωτικών μέσων, 
στα οποία περιλαμβάνονται μετοχές, 
ομολογίες και παράγωγα, και ανάλογα με 
τα διάφορα είδη διαπραγμάτευσης, 
συμπεριλαμβανομένων του βιβλίου 
εντολών και συστημάτων βάσει ζευγών 
εντολών (quote-driven), καθώς και των 
υβριδικών και παραδοσιακών προφορικών 
συστημάτων, και να λαμβάνουν υπόψη την 
έκδοση, το μέγεθος της συναλλαγής και τα 
χαρακτηριστικά των εθνικών αγορών.

(14) Για να διασφαλιστεί η εφαρμογή 
ενιαίων προϋποθέσεων μεταξύ τόπων 
διαπραγμάτευσης, στα διάφορα είδη τόπων 
διαπραγμάτευσης θα πρέπει να 
εφαρμόζονται οι ίδιες απαιτήσεις 
προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής 
διαφάνειας. Οι απαιτήσεις διαφάνειας θα 
πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τα 
διάφορα είδη χρηματοπιστωτικών μέσων, 
στα οποία περιλαμβάνονται μετοχές, 
ομολογίες και παράγωγα, και ανάλογα με 
τα διάφορα είδη διαπραγμάτευσης, 
συμπεριλαμβανομένων του βιβλίου 
εντολών και συστημάτων βάσει ζευγών 
εντολών (quote-driven) και συστημάτων 
αίτησης για προσδιορισμό τιμής (request
for quote), καθώς και των υβριδικών και 
παραδοσιακών προφορικών συστημάτων, 
και να λαμβάνουν υπόψη την έκδοση, το 
μέγεθος της συναλλαγής και τα 
χαρακτηριστικά των εθνικών αγορών.

Or. en

Τροπολογία 130
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να διασφαλιστεί η εφαρμογή 
ενιαίων προϋποθέσεων μεταξύ τόπων 
διαπραγμάτευσης, στα διάφορα είδη τόπων 
διαπραγμάτευσης θα πρέπει να 
εφαρμόζονται οι ίδιες απαιτήσεις 
προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής 

(14) Για να διασφαλιστεί η εφαρμογή 
ενιαίων προϋποθέσεων μεταξύ τόπων 
διαπραγμάτευσης, στα διάφορα είδη τόπων 
διαπραγμάτευσης θα πρέπει να 
εφαρμόζονται οι ίδιες απαιτήσεις 
προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής 
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διαφάνειας. Οι απαιτήσεις διαφάνειας θα 
πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τα 
διάφορα είδη χρηματοπιστωτικών μέσων, 
στα οποία περιλαμβάνονται μετοχές, 
ομολογίες και παράγωγα, και ανάλογα με 
τα διάφορα είδη διαπραγμάτευσης, 
συμπεριλαμβανομένων του βιβλίου 
εντολών και συστημάτων βάσει ζευγών 
εντολών (quote-driven), καθώς και των 
υβριδικών και παραδοσιακών προφορικών 
συστημάτων, και να λαμβάνουν υπόψη την 
έκδοση, το μέγεθος της συναλλαγής και τα 
χαρακτηριστικά των εθνικών αγορών.

διαφάνειας. Οι απαιτήσεις διαφάνειας θα 
πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τα 
διάφορα είδη χρηματοπιστωτικών μέσων, 
στα οποία περιλαμβάνονται μετοχές, 
ομολογίες και παράγωγα, και ανάλογα με 
τα διάφορα είδη διαπραγμάτευσης, 
συμπεριλαμβανομένων του βιβλίου 
εντολών και συστημάτων βάσει ζευγών 
εντολών (quote-driven), όπως 
συστημάτων αίτησης για προσδιορισμό 
τιμής, καθώς και των υβριδικών και 
παραδοσιακών προφορικών συστημάτων, 
και να λαμβάνουν υπόψη την έκδοση, το 
μέγεθος της συναλλαγής και τα 
χαρακτηριστικά των εθνικών αγορών.

Or. en

Τροπολογία 131
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οι απαιτήσεις διαφάνειας θα πρέπει 
να είναι αναλογικές, λαμβάνοντας υπόψη 
την ανάγκη για σωστή ισορροπία μεταξύ 
διαφάνειας και ρευστότητας και συνεπώς 
να εξετάζουν τα συμφέροντα τόσο των 
επενδυτών όσο και των εκδοτών και 
εκδοτών ομολογιών του δημοσίου και η 
ρευστότητα της αγοράς. Οι απαιτήσεις 
δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την επίτευξη 
χρηματοοικονομικής σταθερότητας ή 
ρυθμιστικών σκοπών, όπως η υπαγωγή 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε 
ρυθμιστικό πλαίσιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι σχετικές περιστάσεις και τα συμφέροντα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
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καθορισμό του επιπέδου διαφάνειας. Οι απαιτήσεις δεν πρέπει να αντανακλούν μόνο το 
συμφέρον των επενδυτών. Οι εκδότες πρέπει να έχουν χαμηλό κόστος χρηματοδότησης και 
πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη άλλα ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος από τη σκοπιά της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι λεπτομερειακές ρυθμίσεις των απαιτήσεων διαφάνειας θα 
πρέπει επομένως να βασίζονται στις αρχές της σύνεσης και της αναλογικότητας.

Τροπολογία 132
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση
μεταξύ αλγοριθμικών συναλλαγών που 
χρησιμοποιούνται από συμμετέχοντες 
στην αγορά και τη χρήση αλγορίθμων 
από υπηρεσίες μετασυναλλακτικού 
περιορισμού του κινδύνου, όπως είναι οι 
υπηρεσίες σύνθετων συναλλαγών. Οι
υπηρεσίες σύνθετων συναλλαγών δεν
πρέπει να θεωρούνται κατηγορία 
αλγοριθμικών συναλλαγών. Η ΕΑΚΑΑ
πρέπει να ορίσει το βαθμό στον οποίο
τόποι διαπραγμάτευσης που προσφέρουν 
υπηρεσίες σύνθετων συναλλαγών πρέπει 
να υπάγονται στα άρθρα 18, παράγραφος 
1-18, παράγραφος 3 και το άρθρο 20
παράγραφος 3 σε σχέση με την παροχή 
των εν λόγω υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ της δραστηριότητας των αλγοριθμικών συναλλαγών (την οποία
επιδιώκουν να υπαγάγουν σε ρύθμιση οι προτάσεις της οδηγίας για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων) και στη χρήση ενός εργαλείου περιορισμού του μετασυναλλακτικού 
κινδύνου που βασίζεται σε αλγορίθμους. Η αιτιολογική σκέψη είναι απαραίτητη ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι κανονιστικές διατάξεις που αντιμετωπίζουν ανησυχίες που εγείρονται από 
έναν τύπο συναλλαγών δεν παρεμποδίζουν ή περιορίζουν ακούσια τη χρήση ενός εργαλείου 
μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου.
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Τροπολογία 133
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί 
εντολές πελατών βάσει των ιδίων 
κεφαλαίων της θα πρέπει να θεωρείται 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός 
εάν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται 
εκτός ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και 
ΜΟΔ ευκαιριακά, για συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση. Ως 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές θα πρέπει 
να οριστούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι 
οποίες συναλλάσσονται κατά τρόπο 
οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για 
ίδιο λογαριασμό, εκτελώντας εντολές 
πελατών εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ. Για να εξασφαλιστεί η 
αντικειμενική και αποτελεσματική 
εφαρμογή του ορισμού αυτού στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κάθε διμερής 
συναλλαγή που διενεργείται με πελάτες και 
ποσοτικά κριτήρια θα πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που απαιτείται να εγγραφούν 
στον κατάλογο συστηματικών 
εσωτερικοποιητών που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ 
ΜΟΔ είναι κάθε σύστημα ή μηχανισμός 
στον οποίο πλείονα ενδιαφέροντα τρίτων 
για αγορά και πώληση αλληλεπιδρούν στο 
εσωτερικό του συστήματος, ο
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται να επιφέρει την 
προσέγγιση ενδιαφερόντων τρίτων για 
αγορά και πώληση.

Η επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί 
εντολές πελατών βάσει των ιδίων 
κεφαλαίων της θα πρέπει να θεωρείται 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός 
εάν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε 
εξωχρηματιστηριακή βάση (OTC). Οι 
εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές 
αναφέρονται σε διμερείς συναλλαγές 
εκτός συστηματικών εσωτερικοποιητών, 
ευκαιριακά, για συγκεκριμένη περίπτωση 
και σε μη τακτική βάση, με επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους και σε μεγέθη πάνω 
από το κανονικό μέγεθος της αγοράς. 
Οποιοσδήποτε χώρος συναλλαγών 
εξορισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί 
εξωχρηματιστηριακός, δεδομένου ότι δεν 
μπορεί να λειτουργεί για συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση.
Συναλλαγές που συνδυάζουν τα 
χαρακτηριστικά πολυμερών και διμερών 
συναλλακτικών πρακτικών δεν πρέπει να
θεωρούνται εξωχρηματιστηριακές αλλά, 
αντίθετα, να υποδιαιρούνται σε 
πολυμερείς και διμερείς συναλλακτικές 
συνιστώσες. Ως συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές θα πρέπει να οριστούν 
οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες 
συναλλάσσονται κατά τρόπο οργανωμένο, 
συχνά και συστηματικά για ίδιο 
λογαριασμό, εκτελώντας εντολές πελατών 
εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ. Για 
να εξασφαλιστεί η αντικειμενική και 
αποτελεσματική εφαρμογή του ορισμού 
αυτού στις επιχειρήσεις επενδύσεων, θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε διμερής 
συναλλαγή που διενεργείται με πελάτες και 
ποσοτικά κριτήρια θα πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που απαιτείται να εγγραφούν 
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στον κατάλογο συστηματικών 
εσωτερικοποιητών που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ο
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται να επιφέρει την 
προσέγγιση ενδιαφερόντων τρίτων για 
αγορά και πώληση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να κλείσουν τα οποιαδήποτε παραθυράκια απαιτείται σαφής ορισμός των 
εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών. Επομένως, ο πυρήνας αυτής της αιτιολογικής σκέψης 
πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στο άρθρο του κανονισμού που αφορά τους ορισμούς.

Τροπολογία 134
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί 
εντολές πελατών βάσει των ιδίων 
κεφαλαίων της θα πρέπει να θεωρείται 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός 
εάν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται 
εκτός ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και 
ΜΟΔ ευκαιριακά, για συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση. Ως 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές θα πρέπει 
να οριστούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι 
οποίες συναλλάσσονται κατά τρόπο 
οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για 
ίδιο λογαριασμό, εκτελώντας εντολές 
πελατών εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ. Για να εξασφαλιστεί η 
αντικειμενική και αποτελεσματική 
εφαρμογή του ορισμού αυτού στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κάθε διμερής 

(16) Η επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί 
εντολές πελατών βάσει των ιδίων 
κεφαλαίων της θα πρέπει να θεωρείται 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός 
εάν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται 
εκτός ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και 
ΜΟΔ για συγκεκριμένη περίπτωση και σε 
μη τακτική βάση. Ως συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές θα πρέπει να οριστούν 
οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες 
συναλλάσσονται κατά τρόπο οργανωμένο 
και συστηματικά για ίδιο λογαριασμό, 
εκτελώντας εντολές πελατών εκτός 
ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ ή ΜΟΔ. Για 
να εξασφαλιστεί η αντικειμενική και 
αποτελεσματική εφαρμογή του ορισμού 
αυτού στις επιχειρήσεις επενδύσεων, θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε διμερής 
συναλλαγή που διενεργείται με πελάτες και 
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συναλλαγή που διενεργείται με πελάτες και 
ποσοτικά κριτήρια θα πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που απαιτείται να εγγραφούν 
στον κατάλογο συστηματικών 
εσωτερικοποιητών που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ 
ΜΟΔ είναι κάθε σύστημα ή μηχανισμός 
στον οποίο πλείονα ενδιαφέροντα τρίτων 
για αγορά και πώληση αλληλεπιδρούν στο 
εσωτερικό του συστήματος, ο 
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται να επιφέρει την 
προσέγγιση ενδιαφερόντων τρίτων για 
αγορά και πώληση.

ποσοτικά κριτήρια θα μπορούσαν να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που απαιτείται να εγγραφούν 
στον κατάλογο συστηματικών 
εσωτερικοποιητών που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ 
ΜΟΔ είναι κάθε σύστημα ή μηχανισμός 
στον οποίο πλείονα ενδιαφέροντα τρίτων 
για αγορά και πώληση αλληλεπιδρούν στο 
εσωτερικό του συστήματος, ο 
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται να επιφέρει την 
προσέγγιση ενδιαφερόντων τρίτων για 
αγορά και πώληση, εκτός αν γίνεται σε μη 
τακτική βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ρευστότητα μιας μετοχής είναι πολύ χαμηλή και η θέση που 
λαμβάνεται στην έκδοσή της από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή για λογαριασμό ενός πελάτη είναι 
τόσο μεγάλη που μόνο ένας ΣΕ μπορεί να λάβει αυτή τη θέση στα βιβλία του έτσι ώστε να 
καταμερίσει την αρχική θέση σε δόσεις δεύτερη φορά. Προσθέτοντας αυτή την προαιρετική και 
κατ' εξαίρεση δυνατότητα, διατηρούμε τη ρευστότητα για την αγορά, ιδίως προς όφελος μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων.

Τροπολογία 135
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί 
εντολές πελατών βάσει των ιδίων 
κεφαλαίων της θα πρέπει να θεωρείται 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός 
εάν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται 
εκτός ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και 
ΜΟΔ ευκαιριακά, για συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση. Ως 

(16) Η επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί 
εντολές πελατών βάσει των ιδίων 
κεφαλαίων της θα πρέπει να θεωρείται 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός 
εάν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε 
εξωχρηματιστηριακή βάση, όπου οι 
συναλλαγές αναφέρονται σε διμερείς 
συναλλαγές εκτός ρυθμιζόμενων αγορών
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συστηματικοί εσωτερικοποιητές θα πρέπει 
να οριστούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι 
οποίες συναλλάσσονται κατά τρόπο 
οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για 
ίδιο λογαριασμό, εκτελώντας εντολές 
πελατών εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ. Για να εξασφαλιστεί η 
αντικειμενική και αποτελεσματική 
εφαρμογή του ορισμού αυτού στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κάθε διμερής 
συναλλαγή που διενεργείται με πελάτες και 
ποσοτικά κριτήρια θα πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που απαιτείται να εγγραφούν 
στον κατάλογο συστηματικών 
εσωτερικοποιητών που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ 
ΜΟΔ είναι κάθε σύστημα ή μηχανισμός 
στον οποίο πλείονα ενδιαφέροντα τρίτων 
για αγορά και πώληση αλληλεπιδρούν στο 
εσωτερικό του συστήματος, ο 
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται να επιφέρει την 
προσέγγιση ενδιαφερόντων τρίτων για 
αγορά και πώληση.

και ΠΜΔ, ευκαιριακά, για συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση, σε 
μεγέθη που υπερβαίνουν το κανονικό 
μέγεθος της αγοράς και με επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους. Ως συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές θα πρέπει να οριστούν 
οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες 
συναλλάσσονται κατά τρόπο οργανωμένο, 
συχνά και συστηματικά για ίδιο 
λογαριασμό, εκτελώντας εντολές πελατών 
εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ. Για 
να εξασφαλιστεί η αντικειμενική και 
αποτελεσματική εφαρμογή του ορισμού 
αυτού στις επιχειρήσεις επενδύσεων, θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε διμερής 
συναλλαγή που διενεργείται με πελάτες και 
ποσοτικά κριτήρια θα πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που απαιτείται να εγγραφούν 
στον κατάλογο συστηματικών 
εσωτερικοποιητών που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ο
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται να επιφέρει την 
προσέγγιση ενδιαφερόντων τρίτων για 
αγορά και πώληση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι χώροι συναλλαγών που τίθενται σε λειτουργία από διαχειριστές της αγοράς ή από 
εταιρείες επενδύσεων πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια, την 
εκτέλεση χωρίς διακριτική ευχέρεια και τη μη διακριτική πρόσβαση, και την πλήρη επιτήρηση 
της αγοράς. Μία αγορά στην οποία οι επιμέρους χώροι συναλλαγών δεν ακολουθούν τους 
ίδιους κανόνες, ιδίως όσον αφορά την εκτέλεση χωρίς διακριτική ευχέρεια, θα θέτει σε κίνδυνο 
τη διαδικασία διαμόρφωσης τιμής της συναλλαγής και την προστασία των επενδυτών.

Τροπολογία 136
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί 
εντολές πελατών βάσει των ιδίων 
κεφαλαίων της θα πρέπει να θεωρείται 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός 
εάν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται 
εκτός ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και 
ΜΟΔ ευκαιριακά, για συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση. Ως 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές θα πρέπει 
να οριστούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι 
οποίες συναλλάσσονται κατά τρόπο 
οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για 
ίδιο λογαριασμό, εκτελώντας εντολές 
πελατών εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ. Για να εξασφαλιστεί η 
αντικειμενική και αποτελεσματική 
εφαρμογή του ορισμού αυτού στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κάθε διμερής 
συναλλαγή που διενεργείται με πελάτες 
και ποσοτικά κριτήρια θα πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που απαιτείται να εγγραφούν 
στον κατάλογο συστηματικών 
εσωτερικοποιητών που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ 
ΜΟΔ είναι κάθε σύστημα ή μηχανισμός 
στον οποίο πλείονα ενδιαφέροντα τρίτων 
για αγορά και πώληση αλληλεπιδρούν στο 
εσωτερικό του συστήματος, ο 
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν θα
πρέπει να επιτρέπεται να επιφέρει την 
προσέγγιση ενδιαφερόντων τρίτων για
αγορά και πώληση.

(16) Η επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί 
εντολές πελατών βάσει των ιδίων 
κεφαλαίων της θα πρέπει να θεωρείται 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός 
εάν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται 
εκτός ρυθμιζόμενων αγορών και ΠΜΔ 
ευκαιριακά, για συγκεκριμένη περίπτωση 
και σε μη τακτική βάση. Ως συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές θα πρέπει να οριστούν 
οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες 
συναλλάσσονται κατά τρόπο οργανωμένο, 
συχνά και συστηματικά για ίδιο 
λογαριασμό, εκτελώντας εντολές πελατών 
εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ ή ΜΟΔ.
Για να εξασφαλιστεί η αντικειμενική και 
αποτελεσματική εφαρμογή του ορισμού 
αυτού στις επιχειρήσεις επενδύσεων, θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε διμερής 
συναλλαγή που διενεργείται με πελάτες και 
ποσοτικά κριτήρια θα πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που απαιτείται να εγγραφούν 
στον κατάλογο συστηματικών 
εσωτερικοποιητών που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής για την
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Στην 
περίπτωση των αγορών μετοχών, τα 
κριτήρια αυτά πρέπει να προσδιορίζονται 
για επιμέρους μετοχές. Σε περίπτωση μη 
μετοχικών αγορών, πρέπει να 
προσδιορίζεται για κάθε κατηγορία 
στοιχείων ενεργητικού. Η θέσπιση 
ποσοτικών κριτηρίων πρέπει να βοηθήσει 
στην εκτίμηση του κατά πόσον οι 
δραστηριότητες διαδραματίζουν 
κεφαλαιώδη οικονομικό ρόλο ως 
συστηματικού εσωτερικοποιητή 
επιχείρησης για τον ίδιο τον οργανισμό ή 
για την αγορά, εξετάζοντας είτε το 
σχετικό μερίδιο στον κύκλο 
δραστηριότητων της ίδιας της 
επιχείρησης ή το μερίδιο στις 
συναλλακτικές δραστηριότητες ανά 
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επιμέρους μετοχή ή κατηγορία στοιχείων 
ενεργητικού πλην των μετοχών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Die Kriterien, um festzustellen, ob ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ein 
Systematischer Internalisierer (SI) ist, sind in der Durchführungsverordnung auf Level 2 
zurzeit definiert. In dem MiFID II Vorschlag werden die Kriterien, als SI zu gelten, weiter 
spezifiziert. Das Hauptkriterium wird sein, dass die Aktivität eines Unternehmens als SI einen 
relevanten Teil entweder des Unternehmensgeschäftes oder der globalen Handelsaktivität in 
dieser Anlageklasse darstellt. Die Geltung als SI wird ausgelöst, sobald eines dieser beiden 
Kriterien erfüllt ist. Die Bemessung dieser Kriterien für eine Registrierung für Aktienmärkte 
wird pro individueller Aktie erfolgen. Diese Kriterien sollten pro (Sub-) Anlageklasse anstatt 
pro einzelnem Finanzinstrument festgelegt werden.

Τροπολογία 137
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η επιχείρηση επενδύσεων που 
εκτελεί εντολές πελατών βάσει των ιδίων 
κεφαλαίων της θα πρέπει να θεωρείται 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός 
εάν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται 
εκτός ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και 
ΜΟΔ ευκαιριακά, για συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση. Ως 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές θα πρέπει 
να οριστούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι 
οποίες συναλλάσσονται κατά τρόπο 
οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για 
ίδιο λογαριασμό, εκτελώντας εντολές 
πελατών εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ. Για να εξασφαλιστεί η 
αντικειμενική και αποτελεσματική 
εφαρμογή του ορισμού αυτού στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κάθε διμερής 
συναλλαγή που διενεργείται με πελάτες και 
ποσοτικά κριτήρια θα πρέπει να 

(16) Ως συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
θα πρέπει να οριστούν οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων οι οποίες συναλλάσσονται 
κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά και 
συστηματικά για ίδιο λογαριασμό, 
εκτελώντας εντολές πελατών εκτός 
ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ ή ΜΟΔ. Για 
να εξασφαλιστεί η αντικειμενική και 
αποτελεσματική εφαρμογή του ορισμού 
αυτού στις επιχειρήσεις επενδύσεων, θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε διμερής 
συναλλαγή που διενεργείται ως 
αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής με πελάτες 
και ποσοτικά κριτήρια θα πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που απαιτείται να εγγραφούν 
στον κατάλογο συστηματικών 
εσωτερικοποιητών που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής για την 
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συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που απαιτείται να εγγραφούν 
στον κατάλογο συστηματικών 
εσωτερικοποιητών που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ 
ΜΟΔ είναι κάθε σύστημα ή μηχανισμός 
στον οποίο πλείονα ενδιαφέροντα τρίτων 
για αγορά και πώληση αλληλεπιδρούν στο 
εσωτερικό του συστήματος, ο 
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται να επιφέρει την 
προσέγγιση ενδιαφερόντων τρίτων για 
αγορά και πώληση.

εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς των ΣΕ πρέπει να συνδέεται σαφώς και ρητά με την εκτέλεση εντολών, όπως 
συμβαίνει στο άρθρο 2.1(3) της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.

Τροπολογία 138
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί 
εντολές πελατών βάσει των ιδίων 
κεφαλαίων της θα πρέπει να θεωρείται 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός 
εάν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται 
εκτός ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και 
ΜΟΔ ευκαιριακά, για συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση. Ως 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές θα πρέπει 
να οριστούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι 
οποίες συναλλάσσονται κατά τρόπο 
οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για 
ίδιο λογαριασμό, εκτελώντας εντολές 
πελατών εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, 

(16) Η επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί 
εντολές πελατών βάσει των ιδίων 
κεφαλαίων της θα πρέπει να θεωρείται 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός 
εάν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται 
εκτός ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και 
ΜΟΔ περιστασιακά, για συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση. Ως 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές θα πρέπει 
να οριστούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι 
οποίες συναλλάσσονται κατά τρόπο 
οργανωμένο, τακτικά και συστηματικά για 
ίδιο λογαριασμό, εκτελώντας εντολές 
πελατών εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, 
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ΠΜΔ ή ΜΟΔ. Για να εξασφαλιστεί η 
αντικειμενική και αποτελεσματική 
εφαρμογή του ορισμού αυτού στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κάθε διμερής 
συναλλαγή που διενεργείται με πελάτες και 
ποσοτικά κριτήρια θα πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που απαιτείται να εγγραφούν 
στον κατάλογο συστηματικών 
εσωτερικοποιητών που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ 
ΜΟΔ είναι κάθε σύστημα ή μηχανισμός 
στον οποίο πλείονα ενδιαφέροντα τρίτων 
για αγορά και πώληση αλληλεπιδρούν στο 
εσωτερικό του συστήματος, ο 
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται να επιφέρει την 
προσέγγιση ενδιαφερόντων τρίτων για 
αγορά και πώληση.

ΠΜΔ ή ΜΟΔ. Για να εξασφαλιστεί η 
αντικειμενική και αποτελεσματική 
εφαρμογή του ορισμού αυτού στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κάθε διμερής 
συναλλαγή που διενεργείται με πελάτες και 
ποσοτικά κριτήρια θα πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που απαιτείται να εγγραφούν 
στον κατάλογο συστηματικών 
εσωτερικοποιητών που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ 
ΜΟΔ είναι κάθε σύστημα ή μηχανισμός
στον οποίο πλείονα ενδιαφέροντα τρίτων 
για αγορά και πώληση αλληλεπιδρούν στο 
εσωτερικό του συστήματος, ο 
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται να επιφέρει την 
προσέγγιση ενδιαφερόντων τρίτων για 
αγορά και πώληση.

Or. en

Τροπολογία 139
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί 
εντολές πελατών βάσει των ιδίων 
κεφαλαίων της θα πρέπει να θεωρείται 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός 
εάν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται 
εκτός ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και 
ΜΟΔ ευκαιριακά, για συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση. Ως 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές θα πρέπει 
να οριστούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι 
οποίες συναλλάσσονται κατά τρόπο 
οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για 

(16) Η επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί 
εντολές πελατών βάσει των ιδίων 
κεφαλαίων της θα πρέπει να θεωρείται 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός 
εάν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε 
εξωχρηματιστηριακή βάση. Ως 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές θα πρέπει 
να οριστούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι 
οποίες συναλλάσσονται κατά τρόπο 
οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για 
ίδιο λογαριασμό, εκτελώντας εντολές 
πελατών εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς ή
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ίδιο λογαριασμό, εκτελώντας εντολές 
πελατών εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ. Για να εξασφαλιστεί η 
αντικειμενική και αποτελεσματική 
εφαρμογή του ορισμού αυτού στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κάθε διμερής 
συναλλαγή που διενεργείται με πελάτες και 
ποσοτικά κριτήρια θα πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που απαιτείται να εγγραφούν 
στον κατάλογο συστηματικών 
εσωτερικοποιητών που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ 
ΜΟΔ είναι κάθε σύστημα ή μηχανισμός 
στον οποίο πλείονα ενδιαφέροντα τρίτων 
για αγορά και πώληση αλληλεπιδρούν στο 
εσωτερικό του συστήματος, ο
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται να επιφέρει την 
προσέγγιση ενδιαφερόντων τρίτων για 
αγορά και πώληση.

ΠΜΔ. Για να εξασφαλιστεί η 
αντικειμενική και αποτελεσματική 
εφαρμογή του ορισμού αυτού στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κάθε διμερής 
συναλλαγή που διενεργείται με πελάτες και 
ποσοτικά κριτήρια θα πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που απαιτείται να εγγραφούν 
στον κατάλογο συστηματικών 
εσωτερικοποιητών που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ο
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται να επιφέρει την 
προσέγγιση ενδιαφερόντων τρίτων για 
αγορά και πώληση.

Or. en

Τροπολογία 140
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η επιχείρηση επενδύσεων που 
εκτελεί εντολές πελατών βάσει των ιδίων 
κεφαλαίων της θα πρέπει να θεωρείται 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός 
εάν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται 
εκτός ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και 
ΜΟΔ ευκαιριακά, για συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση. Ως 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές θα πρέπει 
να οριστούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι 

(16) Ως συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
θα πρέπει να οριστούν οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων οι οποίες συναλλάσσονται 
διμερώς, κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά 
και συστηματικά για ίδιο λογαριασμό, 
εκτελώντας εντολές επαγγελματιών ή 
ιδιωτών πελατών για συγκεκριμένες 
κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων, 
εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ ή ΜΟΔ.
Για να εξασφαλιστεί η αντικειμενική και 
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οποίες συναλλάσσονται κατά τρόπο 
οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για 
ίδιο λογαριασμό, εκτελώντας εντολές 
πελατών εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ. Για να εξασφαλιστεί η 
αντικειμενική και αποτελεσματική 
εφαρμογή του ορισμού αυτού στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κάθε διμερής 
συναλλαγή που διενεργείται με πελάτες και 
ποσοτικά κριτήρια θα πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που απαιτείται να εγγραφούν 
στον κατάλογο συστηματικών 
εσωτερικοποιητών που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ 
ΜΟΔ είναι κάθε σύστημα ή μηχανισμός 
στον οποίο πλείονα ενδιαφέροντα τρίτων 
για αγορά και πώληση αλληλεπιδρούν στο 
εσωτερικό του συστήματος, ο 
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται να επιφέρει την 
προσέγγιση ενδιαφερόντων τρίτων για 
αγορά και πώληση.

αποτελεσματική εφαρμογή του ορισμού 
αυτού στις επιχειρήσεις επενδύσεων, θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε διμερής 
συναλλαγή που διενεργείται ως 
αποτέλεσμα της εκτέλεσης εντολών με 
επαγγελματίες ή ιδιώτες πελάτες και 
ποσοτικά κριτήρια θα πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που απαιτείται να εγγραφούν 
στον κατάλογο συστηματικών 
εσωτερικοποιητών που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ 
ΜΟΔ είναι κάθε μη ενδο-ομιλικό σύστημα 
ή μηχανισμός πολλαπλών 
παρεμβαινόντων στον οποίο πλείονα 
ενδιαφέροντα τρίτων για αγορά και 
πώληση αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό του 
συστήματος, ο συστηματικός 
εσωτερικοποιητής δεν θα πρέπει να 
επιτρέπεται να επιφέρει την προσέγγιση 
ενδιαφερόντων τρίτων για αγορά και 
πώληση.

Or. en

Τροπολογία 141
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
μπορούν να αποφασίσουν να 
ανακοινώνουν τις τρέχουσες τιμές 
προσφοράς μόνο στους ιδιώτες πελάτες ή 
μόνο στους επαγγελματίες πελάτες ή σε 
αμφότερες τις κατηγορίες πελατών. Δεν θα 
πρέπει να τους επιτρέπεται να εφαρμόζουν 

(17) Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
μπορούν να αποφασίσουν να 
ανακοινώνουν τις τρέχουσες τιμές 
προσφοράς μόνο στους ιδιώτες πελάτες ή 
μόνο στους επαγγελματίες πελάτες ή σε 
αμφότερες τις κατηγορίες πελατών. Δεν θα 
πρέπει να τους επιτρέπεται να εφαρμόζουν 
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διακριτική μεταχείριση εντός των εν λόγω 
κατηγοριών πελατών. Οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές δεν υποχρεούνται να 
ανακοινώνουν δημόσια δεσμευτικά ζεύγη 
εντολών σε σχέση με συναλλαγές μεγέθους 
μεγαλύτερου από το κανονικό μέγεθος 
συναλλαγών της αγοράς. Το κανονικό 
μέγεθος της αγοράς για κάθε κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν θα πρέπει 
να είναι σημαντικά δυσανάλογο προς κάθε 
χρηματοπιστωτικό μέσο της εν λόγω 
κατηγορίας.

διακριτική μεταχείριση εντός των εν λόγω 
κατηγοριών πελατών. Οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές δεν υποχρεούνται να 
ανακοινώνουν δημόσια δεσμευτικά ζεύγη 
εντολών σε σχέση με συναλλαγές σε 
μετοχικούς τίτλους μεγέθους μεγαλύτερου 
από το κανονικό μέγεθος συναλλαγών της 
αγοράς και σε μη μετοχικούς τίτλους σε 
μέγεθος μεγαλύτερο της λιανικής. Το 
κανονικό μέγεθος της αγοράς ή το μέγεθος 
λιανικής για κάθε κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν θα πρέπει 
να είναι σημαντικά δυσανάλογο προς κάθε 
χρηματοπιστωτικό μέσο της εν λόγω 
κατηγορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Recital 17 is intended to apply to both equity and non-equity instruments. However, Recital 
17 has not been adapted to the fact that the transparency regime has been extended in MiFIR 
to non-equity instruments. If one considers the market structure of equity instruments, this 
mean in fact transactions larger than the ordinary transaction made by a retail investor. If the 
criteria “standard market size” is applied to both equity markets and non-equity markets 
investment firms (including SI) would, in principle, be obliged to provide more transparency 
to professional investors who trades non-equity instruments than to those professional 
investors who trades equities. In order to create a level playing field for issuers, investors and 
investment firms it is necessary not to discriminate trade with non-equities.

Τροπολογία 142
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
μπορούν να αποφασίσουν να 
ανακοινώνουν τις τρέχουσες τιμές 
προσφοράς μόνο στους ιδιώτες πελάτες ή 
μόνο στους επαγγελματίες πελάτες ή σε 
αμφότερες τις κατηγορίες πελατών. Δεν θα 
πρέπει να τους επιτρέπεται να εφαρμόζουν 
διακριτική μεταχείριση εντός των εν λόγω 

(17) Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
μπορούν να αποφασίσουν να 
ανακοινώνουν τις τρέχουσες τιμές 
προσφοράς μόνο στους ιδιώτες πελάτες ή 
μόνο στους επαγγελματίες πελάτες ή σε 
αμφότερες τις κατηγορίες πελατών. Δεν θα 
πρέπει να τους επιτρέπεται να εφαρμόζουν 
διακριτική μεταχείριση εντός των εν λόγω 
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κατηγοριών πελατών. Οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές δεν υποχρεούνται να 
ανακοινώνουν δημόσια δεσμευτικά ζεύγη 
εντολών σε σχέση με συναλλαγές μεγέθους 
μεγαλύτερου από το κανονικό μέγεθος 
συναλλαγών της αγοράς. Το κανονικό 
μέγεθος της αγοράς για κάθε κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν θα πρέπει 
να είναι σημαντικά δυσανάλογο προς 
κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο της εν 
λόγω κατηγορίας.

κατηγοριών πελατών. Οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές δεν υποχρεούνται να 
ανακοινώνουν δημόσια δεσμευτικά ζεύγη 
εντολών σε σχέση με συναλλαγές μεγέθους 
μεγαλύτερου από το κανονικό μέγεθος 
συναλλαγών λιανικής της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσυναλλακτική διαφάνεια στην αγορά λιανικής για μη μετοχικούς τίτλους θα είναι 
ευεργετική για τους επενδυτές λιανικής· ωστόσο, στην αγορά χονδρικής όπου υπάρχουν λίγοι 
συμμέτοχοι στην αγορά και πραγματικός προβληματισμός για την ρευστότητα, η βελτίωση της 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προόδου από πλευράς 
διαφάνειας ενώ η προσυναλλακτική διαφάνεια ενδέχεται να προκαλέσει τεράστια διαταραχή της 
αγοράς για μικρό όφελος. 

Τροπολογία 143
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
μπορούν να αποφασίσουν να 
ανακοινώνουν τις τρέχουσες τιμές 
προσφοράς μόνο στους ιδιώτες πελάτες ή 
μόνο στους επαγγελματίες πελάτες ή σε 
αμφότερες τις κατηγορίες πελατών. Δεν θα 
πρέπει να τους επιτρέπεται να εφαρμόζουν 
διακριτική μεταχείριση εντός των εν λόγω 
κατηγοριών πελατών. Οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές δεν υποχρεούνται να 
ανακοινώνουν δημόσια δεσμευτικά ζεύγη 
εντολών σε σχέση με συναλλαγές μεγέθους 
μεγαλύτερου από το κανονικό μέγεθος 
συναλλαγών της αγοράς. Το κανονικό 
μέγεθος της αγοράς για κάθε κατηγορία 

(17) Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
μπορούν να αποφασίσουν να 
ανακοινώνουν τις τρέχουσες τιμές 
προσφοράς μόνο στους ιδιώτες πελάτες 
τους ή μόνο στους επαγγελματίες πελάτες 
τους ή σε αμφότερες τις κατηγορίες 
πελατών. Δεν θα πρέπει να τους 
επιτρέπεται να εφαρμόζουν αδικαιολόγητα 
διακριτική πρόσβαση εντός των εν λόγω 
κατηγοριών πελατών. Κατά τις 
συναλλαγές σε παράγωγα μέσα, η 
διαφορά τιμών που απορρέει από την 
ποιότητα της πίστης των 
αντισυμβαλλομένων μπορεί να 
επιτρέπεται. Το κανονικό μέγεθος της 
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χρηματοπιστωτικών μέσων δεν θα πρέπει 
να είναι σημαντικά δυσανάλογο προς κάθε 
χρηματοπιστωτικό μέσο της εν λόγω 
κατηγορίας.

αγοράς για κάθε κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν θα πρέπει 
να είναι σημαντικά δυσανάλογο προς κάθε 
χρηματοπιστωτικό μέσο της εν λόγω 
κατηγορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα οι ΣΕ δικαίως διαφοροποιούν την πρόσβασή τους ανάλογα με τις κατηγορίες 
αντισυμβαλλομένων τους, ενώ η διαμόρφωση τιμών στις π εριπτώσεις όπου ο πιστωτικός 
κίνδυνος των αντισυμβαλλομένων αντιπροσωπεύει βασική παράμετρο θα επιτρέψει διαφορές 
τιμών για δεδομένα μέσα, κατά κανόνα σε συναλλαγές παραγώγων όπου ενδέχεται να 
ανακύψουν αμοιβαίες υποχρεώσεις επί μακρά περίοδο.

Τροπολογία 144
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ο παρών κανονισμός δεν έχει στόχο 
να επιβάλει την εφαρμογή κανόνων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας στις 
συναλλαγές εκτός επισήμων 
χρηματιστηριακών αγορών, ορισμένα 
χαρακτηριστικά των οποίων είναι ότι 
πραγματοποιούνται για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση, ότι 
διενεργούνται με αντισυμβαλλόμενους από 
τον τομέα της χονδρικής και αποτελούν 
τμήμα επιχειρηματικής σχέσης η οποία 
χαρακτηρίζεται από συναλλαγές μεγέθους 
μεγαλύτερου από το κανονικό μέγεθος 
συναλλαγών της αγοράς, και ότι στο 
πλαίσιό τους οι πράξεις διενεργούνται 
εκτός των συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται συνήθως από την 
εκάστοτε επιχείρηση για τις συναλλαγές 
της ως συστηματικού εσωτερικοποιητή.

(18) Ο παρών κανονισμός δεν έχει στόχο 
να επιβάλει την εφαρμογή κανόνων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας στις 
συναλλαγές εκτός επισήμων 
χρηματιστηριακών αγορών, ορισμένα 
χαρακτηριστικά των οποίων είναι ότι 
πραγματοποιούνται για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση ή ότι 
διενεργούνται με αντισυμβαλλόμενους από 
τον τομέα της χονδρικής και αποτελούν 
τμήμα επιχειρηματικής σχέσης η οποία 
χαρακτηρίζεται από συναλλαγές μεγέθους 
μεγαλύτερου από το κανονικό μέγεθος 
συναλλαγών της αγοράς ή του μεγέθους 
της αγοράς λιανικής, και ότι στο πλαίσιό 
τους οι πράξεις διενεργούνται εκτός των 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται 
συνήθως από την εκάστοτε επιχείρηση για 
τις συναλλαγές της ως συστηματικού 
εσωτερικοποιητή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 18 πρέπει να εφαρμοστεί τόσο σε μετοχικά όσο και μη μετοχικά μέσα. 
Κατά συνέπεια, η διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 18 πρέπει επίσης να τροποποιηθεί για 
τους ίδιους λόγους όπως και της αιτιολογικής σκέψης 17.

Τροπολογία 145
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ο παρών κανονισμός δεν έχει στόχο 
να επιβάλει την εφαρμογή κανόνων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας στις 
συναλλαγές εκτός επισήμων 
χρηματιστηριακών αγορών, ορισμένα 
χαρακτηριστικά των οποίων είναι ότι 
πραγματοποιούνται για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση, ότι 
διενεργούνται με αντισυμβαλλόμενους από 
τον τομέα της χονδρικής και αποτελούν 
τμήμα επιχειρηματικής σχέσης η οποία 
χαρακτηρίζεται από συναλλαγές μεγέθους 
μεγαλύτερου από το κανονικό μέγεθος 
συναλλαγών της αγοράς, και ότι στο 
πλαίσιό τους οι πράξεις διενεργούνται
εκτός των συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται συνήθως από την 
εκάστοτε επιχείρηση για τις συναλλαγές 
της ως συστηματικού εσωτερικοποιητή.

(18) Ο παρών κανονισμός δεν έχει στόχο 
να επιβάλει την εφαρμογή κανόνων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας στις 
συναλλαγές εκτός επισήμων 
χρηματιστηριακών αγορών, ορισμένα 
χαρακτηριστικά των οποίων είναι ότι 
πραγματοποιούνται για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση, ότι 
διενεργούνται με αντισυμβαλλόμενους από 
τον τομέα της χονδρικής και αποτελούν 
τμήμα επιχειρηματικής σχέσης η οποία 
χαρακτηρίζεται από συναλλαγές μεγέθους 
μεγαλύτερου από το κανονικό μέγεθος 
συναλλαγών της αγοράς λιανικής, και ότι 
στο πλαίσιό τους οι πράξεις διενεργούνται 
εκτός των συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται συνήθως από την 
εκάστοτε επιχείρηση για τις συναλλαγές 
της ως συστηματικού εσωτερικοποιητή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσυναλλακτική διαφάνεια στην αγορά λιανικής για μη μετοχικούς τίτλους θα είναι 
ευεργετική για τους επενδυτές λιανικής· ωστόσο, στην αγορά χονδρικής όπου υπάρχουν λίγοι 
συμμέτοχοι στην αγορά και πραγματικός προβληματισμός για την ρευστότητα, η βελτίωση της 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προόδου από πλευράς 
διαφάνειας ενώ η προσυναλλακτική διαφάνεια ενδέχεται να προκαλέσει τεράστια διαταραχή της 
αγοράς για μικροόφελος.
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Τροπολογία 146
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ο παρών κανονισμός δεν έχει στόχο 
να επιβάλει την εφαρμογή κανόνων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας στις 
συναλλαγές εκτός επισήμων 
χρηματιστηριακών αγορών, ορισμένα
χαρακτηριστικά των οποίων είναι ότι 
πραγματοποιούνται για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση, ότι 
διενεργούνται με αντισυμβαλλόμενους από 
τον τομέα της χονδρικής και αποτελούν 
τμήμα επιχειρηματικής σχέσης η οποία 
χαρακτηρίζεται από συναλλαγές μεγέθους 
μεγαλύτερου από το κανονικό μέγεθος 
συναλλαγών της αγοράς, και ότι στο 
πλαίσιό τους οι πράξεις διενεργούνται 
εκτός των συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται συνήθως από την 
εκάστοτε επιχείρηση για τις συναλλαγές 
της ως συστηματικού εσωτερικοποιητή.

(18) Ο παρών κανονισμός δεν έχει στόχο 
να επιβάλει την εφαρμογή κανόνων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας καθώς και 
άλλων κανόνων συναλλαγής με τις 
αγορές, οι οποίοι επιβάλλονται σε τόπους 
διαπραγμάτευσης, στις συναλλαγές εκτός 
επισήμων χρηματιστηριακών αγορών,  
χαρακτηριστικά των οποίων είναι ότι 
πραγματοποιούνται διμερώς, για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση και σε μη 
τακτική βάση, ότι διενεργούνται με 
επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και 
αποτελούν τμήμα επιχειρηματικής σχέσης 
η οποία χαρακτηρίζεται από συναλλαγές 
μεγέθους μεγαλύτερου από το κανονικό 
μέγεθος συναλλαγών της αγοράς, και ότι 
στο πλαίσιό τους οι πράξεις διενεργούνται 
εκτός των συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται συνήθως από την 
εκάστοτε επιχείρηση για τις συναλλαγές 
της ως συστηματικού εσωτερικοποιητή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων έδειξε ότι ο ορισμός των 
εξωχρηματιστηριακών αγορών δεν είναι σαφής. Κατά συνέπεια, ο πυρήνας αυτής της 
αιτιολογικής σκέψης στην αναθεωρημένη του μορφή πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στο άρθρο 
των ορισμών του κανονισμού. Από πλευράς αποσαφήνισης, επιβάλλεται να προστεθεί η λέξη 
"διμερώς" (η αιτιολογική σκέψη περιγράφει μια εξαίρεση από τους ΣΕ, οι οποίοι καθ' αυτοί 
είναι πάντοτε μόνο διμερείς). Επίσης είναι αναγκαίο να γίνεται αναφορά σε επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους (που ορίζονται σαφώς στην οδηγία) και όχι σε αντισυμβαλλόμενους από 
τον τομέα της χονδρικής (έννοια που δεν ορίζεται στην οδηγία και που είναι ασαφής).
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Τροπολογία 147
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ο παρών κανονισμός δεν έχει στόχο 
να επιβάλει την εφαρμογή κανόνων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας στις 
συναλλαγές εκτός επισήμων 
χρηματιστηριακών αγορών, ορισμένα 
χαρακτηριστικά των οποίων είναι ότι 
πραγματοποιούνται για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση, ότι 
διενεργούνται με αντισυμβαλλόμενους 
από τον τομέα της χονδρικής και 
αποτελούν τμήμα επιχειρηματικής 
σχέσης η οποία χαρακτηρίζεται από 
συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από το 
κανονικό μέγεθος συναλλαγών της 
αγοράς, και ότι στο πλαίσιό τους οι 
πράξεις διενεργούνται εκτός των 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται 
συνήθως από την εκάστοτε επιχείρηση 
για τις συναλλαγές της ως συστηματικού 
εσωτερικοποιητή.

(18) Είναι ζωτικής σημασίας η 
δυνατότητα εμφάνισης εναλλακτικών 
αγορών, που να προσφέρουν σε πωλητές 
και αγοραστές ισότιμες συνθήκες και 
ισόρροπη διαμόρφωση τιμών, μεταξύ 
άλλων για το διακανονισμό συναλλαγών 
μεγάλης κλίμακας και σε μη τακτική 
βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παύση της ικανότητας της επιχείρησης επενδύσεων να προσφέρει συναλλαγή 
εξωχρηματιστηριακά θα βλάψει τη δυνατότητα της επιχείρησης επενδύσεων να διαχειρίζεται τα 
συμφέροντα των επενδυτών. Εάν μια επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να βρει αντισταθμιστικά 
συμφέροντα για μεγαλύτερη εντολή ή σε μέσα με χαμηλή ρευστότητα, πρέπει επίσης η 
επιχείρηση επενδύσεων να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί αυτή την εντολή παρέχοντας με τον 
τρόπο αυτό την αναμενόμενη υπηρεσία στους εν λόγω πελάτες.

Τροπολογία 148
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ο παρών κανονισμός δεν έχει στόχο 
να επιβάλει την εφαρμογή κανόνων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας στις 
συναλλαγές εκτός επισήμων 
χρηματιστηριακών αγορών, ορισμένα
χαρακτηριστικά των οποίων είναι ότι 
πραγματοποιούνται για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση, ότι 
διενεργούνται με αντισυμβαλλόμενους από 
τον τομέα της χονδρικής και αποτελούν 
τμήμα επιχειρηματικής σχέσης η οποία 
χαρακτηρίζεται από συναλλαγές μεγέθους 
μεγαλύτερου από το κανονικό μέγεθος 
συναλλαγών της αγοράς, και ότι στο 
πλαίσιό τους οι πράξεις διενεργούνται 
εκτός των συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται συνήθως από την 
εκάστοτε επιχείρηση για τις συναλλαγές 
της ως συστηματικού εσωτερικοποιητή.

(18) Ο παρών κανονισμός δεν έχει στόχο 
να επιβάλει την εφαρμογή κανόνων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας και 
κανόνων συναλλαγής με τις αγορές, οι 
οποίοι επιβάλλονται σε τόπους 
διαπραγμάτευσης, στις συναλλαγές εκτός 
επισήμων χρηματιστηριακών αγορών, 
χαρακτηριστικά των οποίων είναι ότι 
πραγματοποιούνται διμερώς, για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση και σε μη 
τακτική βάση, ότι διενεργούνται με 
επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και 
αποτελούν τμήμα επιχειρηματικής σχέσης 
η οποία χαρακτηρίζεται από συναλλαγές 
μεγέθους μεγαλύτερου από το κανονικό 
μέγεθος συναλλαγών της αγοράς, και ότι 
στο πλαίσιό τους οι πράξεις διενεργούνται 
εκτός των συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται συνήθως από την 
εκάστοτε επιχείρηση για τις συναλλαγές 
της ως συστηματικού εσωτερικοποιητή.

Or. en

Τροπολογία 149
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ο παρών κανονισμός δεν έχει στόχο 
να επιβάλει την εφαρμογή κανόνων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας στις 
συναλλαγές εκτός επισήμων 
χρηματιστηριακών αγορών, ορισμένα 
χαρακτηριστικά των οποίων είναι ότι
πραγματοποιούνται για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση, ότι 
διενεργούνται με αντισυμβαλλόμενους
από τον τομέα της χονδρικής και
αποτελούν τμήμα επιχειρηματικής 

(18) Είναι σκόπιμο να εξασφαλισθεί ότι 
όσο το δυνατόν περισσότερες συναλλαγές 
που επιτελούνται εκτός ρυθμιζόμενων 
τόπων εκτέλεσης πραγματοποιούνται σε 
οργανωμένα συστήματα στα οποία 
ισχύουν οι δέουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας. Ο παρών κανονισμός δεν έχει 
στόχο να επιβάλει την εφαρμογή κανόνων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας στις 
συναλλαγές εκτός επισήμων 
χρηματιστηριακών αγορών που 



PE489.472v01-00 62/201 AM\901839EL.doc

EL

σχέσης η οποία χαρακτηρίζεται από
συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από το 
κανονικό μέγεθος συναλλαγών της 
αγοράς, και ότι στο πλαίσιό τους οι 
πράξεις διενεργούνται εκτός των 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται 
συνήθως από την εκάστοτε επιχείρηση 
για τις συναλλαγές της ως συστηματικού 
εσωτερικοποιητή.

συνεπάγονται πρωτογενή έκδοση, 
ορισμένα χαρακτηριστικά των οποίων 
είναι ότι τα μέσα είναι εξειδικευμένα και 
σχεδιασμένα για τις συγκεκριμένες 
απαιτήσεις των χρηματοοικονομικών ή 
μη χρηματοοικονομικών
αντισυμβαλλόμενων από τον τομέα της 
χονδρικής. Πρέπει να λαμβάνεται πάντα 
υπόψη ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ως 
κύριο αντικείμενο την παραγωγή και/ή 
την προμήθεια εμπορευμάτων, ενώ 
διαπραγματεύονται για δικό τους 
λογαριασμό παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, ως δευτερεύουσα 
δραστηριότητα, υπόκεινται ήδη σε ειδική 
κανονιστική εποπτεία και κανονιστικές 
υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων ειδικά 
για συναλλαγές με άμεση ή προθεσμιακή 
φυσική παράδοση δυνάμει του 
κανονισμού 2011/1227/EC (REMIT) και 
υπόκεινται σε κανονιστικές υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων σε σχέση με 
κανονικές συναλλαγές σε παράγωγα και 
κανονιστική εποπτεία δυνάμει του 
κανονισμού [ ] (EMIR).

Or. en

Τροπολογία 150
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ο παρών κανονισμός δεν έχει στόχο 
να επιβάλει την εφαρμογή κανόνων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας στις 
συναλλαγές εκτός επισήμων 
χρηματιστηριακών αγορών, ορισμένα 
χαρακτηριστικά των οποίων είναι ότι 
πραγματοποιούνται για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση, ότι 
διενεργούνται με αντισυμβαλλόμενους 
από τον τομέα της χονδρικής και 

(18) Ο παρών κανονισμός δεν έχει στόχο 
να επιβάλει την εφαρμογή κανόνων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας στις 
συναλλαγές εκτός επισήμων 
χρηματιστηριακών αγορών, ορισμένα 
χαρακτηριστικά των οποίων είναι ότι 
πραγματοποιούνται για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και ότι στο πλαίσιό τους οι 
πράξεις διενεργούνται εκτός των 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται 
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αποτελούν τμήμα επιχειρηματικής 
σχέσης η οποία χαρακτηρίζεται από 
συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από το 
κανονικό μέγεθος συναλλαγών της 
αγοράς, και ότι στο πλαίσιό τους οι 
πράξεις διενεργούνται εκτός των 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται 
συνήθως από την εκάστοτε επιχείρηση για 
τις συναλλαγές της ως συστηματικού 
εσωτερικοποιητή.

συνήθως από την εκάστοτε επιχείρηση για 
τις συναλλαγές της ως συστηματικού 
εσωτερικοποιητή.

Or. en

Τροπολογία 151
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ο παρών κανονισμός δεν έχει στόχο 
να επιβάλει την εφαρμογή κανόνων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας στις 
συναλλαγές εκτός επισήμων 
χρηματιστηριακών αγορών, ορισμένα
χαρακτηριστικά των οποίων είναι ότι 
πραγματοποιούνται για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση, ότι 
διενεργούνται με αντισυμβαλλόμενους από 
τον τομέα της χονδρικής και αποτελούν 
τμήμα επιχειρηματικής σχέσης η οποία 
χαρακτηρίζεται από συναλλαγές μεγέθους 
μεγαλύτερου από το κανονικό μέγεθος 
συναλλαγών της αγοράς, και ότι στο 
πλαίσιό τους οι πράξεις διενεργούνται 
εκτός των συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται συνήθως από την 
εκάστοτε επιχείρηση για τις συναλλαγές 
της ως συστηματικού εσωτερικοποιητή.

(18) Ο παρών κανονισμός δεν έχει στόχο 
να επιβάλει την εφαρμογή κανόνων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας καθώς και 
όλων των κανόνων συναλλαγής με τις 
αγορές, οι οποίοι επιβάλλονται σε τόπους 
διαπραγμάτευσης, στις συναλλαγές εκτός 
επισήμων χρηματιστηριακών αγορών, 
χαρακτηριστικά των οποίων είναι ότι 
πραγματοποιούνται διμερώς, για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση και σε μη 
τακτική βάση, ότι διενεργούνται με 
επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και 
αποτελούν τμήμα επιχειρηματικής σχέσης 
η οποία χαρακτηρίζεται από συναλλαγές 
μεγέθους μεγαλύτερου από το κανονικό 
μέγεθος συναλλαγών της αγοράς, και ότι 
στο πλαίσιό τους οι πράξεις διενεργούνται 
εκτός των συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται συνήθως από την 
εκάστοτε επιχείρηση για τις συναλλαγές 
της ως συστηματικού εσωτερικοποιητή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές πρέπει να οριστούν με ακρίβεια, εφόσον αποτελούν 
εξαίρεση από τους κανόνες που εγγυώνται την ασφάλεια και την ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Αντίθετα από τις πολυμερείς συναλλαγές (π.χ. διασταύρωση 
εντολών), οι εξωχρηματιστηριακές είναι διμερείς συναλλαγές. Αποτελούν δηλαδή εξαίρεση στη 
συστηματική εσωτερίκευση.

Τροπολογία 152
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ο παρών κανονισμός δεν έχει στόχο 
να επιβάλει την εφαρμογή κανόνων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας στις 
συναλλαγές εκτός επισήμων 
χρηματιστηριακών αγορών, ορισμένα 
χαρακτηριστικά των οποίων είναι ότι 
πραγματοποιούνται για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση, ότι 
διενεργούνται με αντισυμβαλλόμενους από 
τον τομέα της χονδρικής και αποτελούν 
τμήμα επιχειρηματικής σχέσης η οποία 
χαρακτηρίζεται από συναλλαγές μεγέθους 
μεγαλύτερου από το κανονικό μέγεθος 
συναλλαγών της αγοράς, και ότι στο 
πλαίσιό τους οι πράξεις διενεργούνται 
εκτός των συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται συνήθως από την 
εκάστοτε επιχείρηση για τις συναλλαγές 
της ως συστηματικού εσωτερικοποιητή.

(18) Ο παρών κανονισμός δεν έχει στόχο 
να επιβάλει την εφαρμογή κανόνων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας στις 
συναλλαγές εκτός επισήμων 
χρηματιστηριακών αγορών, ορισμένα 
χαρακτηριστικά των οποίων είναι ότι 
πραγματοποιούνται περιστασιακά, για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση και σε μη 
τακτική βάση, ότι διενεργούνται με 
αντισυμβαλλόμενους από τον τομέα της 
χονδρικής και αποτελούν τμήμα 
επιχειρηματικής σχέσης η οποία 
χαρακτηρίζεται από συναλλαγές μεγέθους 
μεγαλύτερου από το κανονικό μέγεθος 
συναλλαγών της αγοράς, και ότι στο 
πλαίσιό τους οι πράξεις διενεργούνται 
εκτός των συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται συνήθως από την 
εκάστοτε επιχείρηση για τις συναλλαγές 
της ως συστηματικού εσωτερικοποιητή.

Or. en

Τροπολογία 153
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα δεδομένα της αγοράς θα πρέπει 
καθίστανται εύκολα και γρήγορα 
διαθέσιμα στους χρήστες σε μορφή όσο το 
δυνατόν πιο αναλυτική, ώστε να μπορούν 
οι επενδυτές, και οι πάροχοι υπηρεσιών 
δεδομένων που εξυπηρετούν τις ανάγκες 
τους, να εξατομικεύουν λύσεις για τα 
δεδομένα στον μέγιστο δυνατό βαθμό.
Επομένως, τα δεδομένα προσυναλλακτικής 
και μετασυναλλακτικής διαφάνειας θα 
πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού 
«διαχωρισμένα», για να μειώνεται το 
κόστος της αγοράς δεδομένων για τους 
συμμετέχοντες στην αγορά.

(19) Τα δεδομένα της αγοράς θα πρέπει 
καθίστανται εύκολα και γρήγορα 
διαθέσιμα στους χρήστες σε μορφή όσο το 
δυνατόν πιο αναλυτική, ώστε να μπορούν 
οι επενδυτές, και οι πάροχοι υπηρεσιών 
δεδομένων που εξυπηρετούν τις ανάγκες 
τους, να εξατομικεύουν λύσεις για τα 
δεδομένα στον μέγιστο δυνατό βαθμό.
Επομένως, τα δεδομένα προσυναλλακτικής 
και μετασυναλλακτικής διαφάνειας θα 
πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού 
«διαχωρισμένα», για να μειώνεται το 
κόστος της αγοράς δεδομένων για τους 
συμμετέχοντες στην αγορά. Τα 
μετασυναλλακτικά δεδομένα πρέπει να
είναι διαθέσιμα δωρεάν ύστερα από 15 
λεπτά, από ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ, 
ΜΟΔ και ΣΕ. Επιπλέον, εγκεκριμένες 
ρυθμίσεις δημοσιοποίησης πρέπει να 
εξαφαλίζουν την συνέπεια και την 
ποιότητα των δεδομένων της αγοράς, 
τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και όσων 
δημοσιεύονται με καθυστέρηση, με βάση 
κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα δεδομένων. 
Κατά συνέπεια, οι τελικοί χρήστες θα 
έχουν πρόσβαση είτε άμεσα είτε έμμεσα 
μέσω ανταγωνιστικών πωλητών 
δεδομένων σε τυποποιημένη ευρωπαϊκή 
ενοποιημένη ταινία αποτελεσμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη εμπορική λύση για τα δεδομένα της αγοράς θα δώσει ακριβή και προσιτά 
ενοποιημένα δεδομένα μόνο εάν η ΕΑΚΑΑ εκδώσει κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα δεδομένων και 
εάν η ποιότητα και η συνέπεια των δεδομένων εξασφαλίζονται στη συνέχεια από υποκείμενες σε 
ρύθμιση Εγκεκριμένες Ρυθμίσεις Δημοσίευσης (APA) με τις οποίες δημοσιοποιούνται τα 
δεδομένα. Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να αγοράζουν δεδομένα σε 
αδεσμοποίητη βάση.
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Τροπολογία 154
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λαμβανομένης υπόψη της συμφωνίας 
στην οποία κατέληξαν τα μέλη της G20 
στη σύνοδο κορυφής του Πίτσμπουργκ την 
25η Σεπτεμβρίου 2009, να μεταφερθεί η 
διαπραγμάτευση των τυποποιημένων 
συμβολαίων εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων στα χρηματιστήρια ή σε 
ηλεκτρονικούς χώρους συναλλαγών, 
ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να 
καθοριστεί τυπική κανονιστική διαδικασία 
για την ανάθεση εντολών συναλλαγών 
μεταξύ χρηματοοικονομικών 
αντισυμβαλλομένων και μεγάλων μη 
χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων 
σε όλα τα παράγωγα τα οποία έχουν 
θεωρηθεί επιλέξιμα προς εκκαθάριση και 
τα οποία έχουν επαρκή ρευστότητα για να 
εισαχθούν σε ένα φάσμα τόπων 
διαπραγμάτευσης που υπόκεινται σε 
συγκρίσιμες κανονιστικές ρυθμίσεις και 
δίνουν τη δυνατότητα στους 
συμμετέχοντες να συναλλάσσονται με 
πλείονες αντισυμβαλλομένους. Η εκτίμηση 
για την ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της αγοράς σε εθνικό 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 
όπως ο αριθμός και το είδος των 
συμμετεχόντων σε συγκεκριμένη αγορά, 
και τα χαρακτηριστικά των συναλλαγών, 
όπως το μέγεθος και η συχνότητα των 
συναλλαγών στην εν λόγω αγορά.

(21) Λαμβανομένης υπόψη της συμφωνίας 
στην οποία κατέληξαν τα μέλη της G20 
στη σύνοδο κορυφής του Πίτσμπουργκ την 
25η Σεπτεμβρίου 2009, να μεταφερθεί η 
διαπραγμάτευση των τυποποιημένων 
συμβολαίων εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων στα χρηματιστήρια ή σε 
ηλεκτρονικούς χώρους συναλλαγών, 
ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να 
καθοριστεί τυπική κανονιστική διαδικασία 
για την ανάθεση εντολών συναλλαγών 
μεταξύ χρηματοοικονομικών 
αντισυμβαλλομένων και μεγάλων μη 
χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων 
σε όλα τα παράγωγα τα οποία έχουν 
θεωρηθεί επιλέξιμα προς εκκαθάριση και 
τα οποία έχουν επαρκή ρευστότητα για να 
εισαχθούν σε ένα φάσμα τόπων 
διαπραγμάτευσης που υπόκεινται σε 
συγκρίσιμες κανονιστικές ρυθμίσεις και 
δίνουν τη δυνατότητα στους 
συμμετέχοντες να συναλλάσσονται με 
πλείονες αντισυμβαλλομένους. Η εκτίμηση 
για την ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της αγοράς σε εθνικό 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 
όπως ο αριθμός και το είδος των 
συμμετεχόντων σε συγκεκριμένη αγορά, 
και τα χαρακτηριστικά των συναλλαγών, 
όπως το μέγεθος και η συχνότητα των 
συναλλαγών στην εν λόγω αγορά. Οι
υπηρεσίες μετασυναλλακτικού
περιορισμού του κινδύνου με σύνθετες
συναλλαγές είναι σύμφωνες με τον
προεξάρχοντα στόχο πολιτικής της G20 
για μετριασμό του συστημικού κινδύνου 
στις εξωχρηματιστηριακές αγορές 
παραγώγων, οι δε συναλλαγές σε 
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εξωχρηματιστηριακές συμβάσεις 
παραγώγων οι οποίες αποτελούν 
συνιστώσες συναλλαγές μιας υπηρεσίας 
περιορισμού μετασυναλλακτικού 
κινδύνου με σύνθετες συναλλαγές, όπως 
είναι ένας πολυμερής κύκλος συμπίεσης 
διαπραγμάτευσης ή ένας κύκλος 
διαχείρισης κινδύνου σε πολυμερή βάση 
με τρέχοντα εξωχρηματιστηριακά 
χαρτοφυλάκια παραγώγων, πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ξεχωριστά ώστε να 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με 
τέτοιους στόχους πολιτικής. Δεν
περιλαμβάνεται η ανάγκη οι 
διαπραγματεύσεις αυτές να 
αντιμετωπίζονται ξεχωριστά στο πλαίσιο 
της εντολής διαπραγμάτευσης και 
επιπλέον, επειδή οι συνιστώσες 
συναλλαγές μιας σύνθετης συναλλαγής 
δεν βασίζονται σε προσφορές (δηλαδή δεν 
συμβαίνει αναζήτηση τιμής) η ΕΑΚΑΑ 
πρέπει να προσδιορίσει το βαθμό στον 
οποίο τα άρθρα 7, 9, 23 και 24
παράγραφος 1 πρέπει να εφαρμόζονται σε 
τέτοιες συνιστώσες συναλλαγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύνθετη συναλλαγή είναι ένα εργαλείο περιορισμού του κινδύνου το οποίο έχει στόχο να 
μειώσει τους δευτερογενείς κινδύνους που ανακύπτουν από υφιστάμενες θέσεις, όπως ο 
πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο επιχειρησιακός κίνδυνος και/ή ο κίνδυνος βάσης. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της σύνθετης συναλλαγής και των συνιστωσών 
συναλλαγών της, η αναφορά συναλλαγών και οι απαιτήσεις εκτέλεσης του τόπου 
διαπραγμάτευσης πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά.

Τροπολογία 155
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λαμβανομένης υπόψη της συμφωνίας (21) Λαμβανομένης υπόψη της συμφωνίας 
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στην οποία κατέληξαν τα μέλη της G20 
στη σύνοδο κορυφής του Πίτσμπουργκ την 
25η Σεπτεμβρίου 2009, να μεταφερθεί η 
διαπραγμάτευση των τυποποιημένων 
συμβολαίων εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων στα χρηματιστήρια ή σε 
ηλεκτρονικούς χώρους συναλλαγών, 
ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να 
καθοριστεί τυπική κανονιστική διαδικασία 
για την ανάθεση εντολών συναλλαγών 
μεταξύ χρηματοοικονομικών 
αντισυμβαλλομένων και μεγάλων μη 
χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων 
σε όλα τα παράγωγα τα οποία έχουν 
θεωρηθεί επιλέξιμα προς εκκαθάριση και 
τα οποία έχουν επαρκή ρευστότητα για να 
εισαχθούν σε ένα φάσμα τόπων 
διαπραγμάτευσης που υπόκεινται σε 
συγκρίσιμες κανονιστικές ρυθμίσεις και 
δίνουν τη δυνατότητα στους 
συμμετέχοντες να συναλλάσσονται με 
πλείονες αντισυμβαλλομένους. Η 
εκτίμηση για την ύπαρξη επαρκούς 
ρευστότητας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τα χαρακτηριστικά της αγοράς σε εθνικό 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 
όπως ο αριθμός και το είδος των 
συμμετεχόντων σε συγκεκριμένη αγορά, 
και τα χαρακτηριστικά των συναλλαγών, 
όπως το μέγεθος και η συχνότητα των 
συναλλαγών στην εν λόγω αγορά.

στην οποία κατέληξαν τα μέλη της G20 
στη σύνοδο κορυφής του Πίτσμπουργκ την 
25η Σεπτεμβρίου 2009, να μεταφερθεί η 
διαπραγμάτευση των τυποποιημένων 
συμβολαίων εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων στα χρηματιστήρια ή σε 
ηλεκτρονικούς χώρους συναλλαγών, 
ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να 
καθοριστεί τυπική κανονιστική διαδικασία
για την ανάθεση εντολών συναλλαγών 
μεταξύ χρηματοοικονομικών 
αντισυμβαλλομένων και μεγάλων μη 
χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων 
σε όλα τα παράγωγα τα οποία έχουν 
θεωρηθεί επιλέξιμα προς εκκαθάριση και 
τα οποία έχουν επαρκή ρευστότητα για να 
εισαχθούν σε ένα φάσμα τόπων 
διαπραγμάτευσης που υπόκεινται σε 
συγκρίσιμες κανονιστικές ρυθμίσεις. Ο 
παρών κανονισμός δεν έχει πρόθεση να 
απαγορεύσει ή να περιορίσει τη χρήση 
εξειδικευμένων συμβάσεων παραγώγων 
ούτε να τις καταστήσει υπέρμετρα 
δαπανηρές για μη χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς. Κατά συνέπεια, η εκτίμηση 
για την ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της αγοράς σε εθνικό 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 
όπως ο αριθμός και το είδος των 
συμμετεχόντων σε συγκεκριμένη αγορά, 
και τα χαρακτηριστικά των συναλλαγών, 
όπως το μέγεθος και η συχνότητα των 
συναλλαγών στην εν λόγω αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εναρμονιστεί η οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων με τις εξαιρέσεις
για μη χρηματοπιστωτικούς συμμετέχοντες στον κανονισμό EMIR και να εξασφαλιστεί ότι οι 
διατάξεις αυτές δεν αφαιρούν την αποτελεσματικότητα της εν λόγω εξαίρεσης.

Τροπολογία 156
Markus Ferber
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ασφάλεια δικαίου είναι σκόπιμο να 
συμπεριληφθεί ορισμός των παραγώγων. 
Οι συμβάσεις ασφάλισης σε σχέση με 
κατηγορίες κινδύνου που εκτίθενται στο 
Παράρτημα Ι της οδηγίας 2009/138/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και 
την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης 
και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), δεν 
πρέπει να θεωρούνται παράγωγα για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας όταν 
συνάπτονται με ασφαλιστική επιχείρηση, 
αντασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστική 
επιχείρηση τρίτης χώρας ή 
αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης 
χώρας.

Or. en

Τροπολογία 157
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Λαμβανομένης υπόψη της συμφωνίας 
στην οποία κατέληξαν τα μέλη της G20 
στο Πίτσμπουργκ την 25η Σεπτεμβρίου 
2009, να μεταφερθεί η διαπραγμάτευση 
των τυποποιημένων συμβολαίων 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων στα 
χρηματιστήρια ή σε ηλεκτρονικούς χώρους 
συναλλαγών, ανάλογα με την περίπτωση, 
αφενός, και της σχετικά χαμηλότερης 
ρευστότητας διαφόρων 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, 
αφετέρου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί το 
κατάλληλο φάσμα επιλέξιμων τόπων 

(22) Λαμβανομένης υπόψη της συμφωνίας 
στην οποία κατέληξαν τα μέλη της G20 
στο Πίτσμπουργκ την 25η Σεπτεμβρίου 
2009, να μεταφερθεί η διαπραγμάτευση 
των τυποποιημένων συμβολαίων 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων στα 
χρηματιστήρια ή σε ηλεκτρονικούς χώρους 
συναλλαγών, ανάλογα με την περίπτωση, 
αφενός, και της σχετικά χαμηλότερης 
ρευστότητας διαφόρων 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, 
αφετέρου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί το 
κατάλληλο φάσμα επιλέξιμων τόπων 
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διαπραγμάτευσης, στους οποίους μπορούν 
να πραγματοποιούνται συναλλαγές 
σύμφωνα με τη δέσμευση αυτή. Όλοι οι 
επιλέξιμοι τόποι διαπραγμάτευσης θα 
πρέπει να υπόκεινται σε στενά 
εναρμονισμένες κανονιστικές απαιτήσεις 
όσον αφορά τις οργανωτικές και 
λειτουργικές πτυχές, τις ρυθμίσεις για τον 
μετριασμό συγκρούσεων συμφερόντων, 
την επιτήρηση της όλης συναλλακτικής 
δραστηριότητας, την προσυναλλακτική και 
μετασυναλλακτική διαφάνεια 
προσαρμοσμένη ανάλογα με το είδος του 
χρηματοπιστωτικού μέσου, καθώς και τη 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ 
πλειόνων συναλλακτικών ενδιαφερόντων
τρίτων. Ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθεί 
η δυνατότητα των διαχειριστών τόπων 
διαπραγμάτευσης να κανονίζουν 
συναλλαγές σύμφωνα με τη δέσμευση 
αυτή μεταξύ πλειόνων τρίτων κάνοντας 
χρήση διακριτικής ευχέρειας, προκειμένου 
να βελτιωθούν οι συνθήκες εκτέλεσης και 
η ρευστότητα.

διαπραγμάτευσης, στους οποίους μπορούν 
να πραγματοποιούνται συναλλαγές 
σύμφωνα με τη δέσμευση αυτή. Όλοι οι 
επιλέξιμοι τόποι διαπραγμάτευσης θα 
πρέπει να υπόκεινται σε στενά 
εναρμονισμένες κανονιστικές απαιτήσεις 
όσον αφορά τις οργανωτικές και 
λειτουργικές πτυχές, τις ρυθμίσεις για τον 
μετριασμό συγκρούσεων συμφερόντων, 
την επιτήρηση της όλης συναλλακτικής 
δραστηριότητας, και την προσυναλλακτική 
και μετασυναλλακτική διαφάνεια 
προσαρμοσμένη ανάλογα με το είδος του 
χρηματοπιστωτικού μέσου και του 
μοντέλου διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, θα 
πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα των 
διαχειριστών τόπων διαπραγμάτευσης να 
κανονίζουν συναλλαγές σύμφωνα με τη 
δέσμευση αυτή μεταξύ των 
συμμετεχόντων τους κάνοντας χρήση 
διακριτικής ευχέρειας, προκειμένου να 
βελτιωθούν οι συνθήκες εκτέλεσης και η 
ρευστότητα.

Or. en

Τροπολογία 158
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι εξουσίες των αρμόδιων αρχών να 
πρέπει να συμπληρωθούν με ένα σαφή 
μηχανισμό για την απαγόρευση ή τον 
περιορισμό της διάθεσης στην αγορά, της 
διανομής και της πώλησης οποιουδήποτε 
χρηματοπιστωτικού μέσου προκαλεί 
σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών, την εύρυθμη 
λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 

(24) Οι εξουσίες των αρμόδιων αρχών να 
πρέπει να συμπληρωθούν με ένα σαφή 
μηχανισμό για την απαγόρευση ή τον 
περιορισμό της διάθεσης στην αγορά, της 
διανομής και της πώλησης οποιουδήποτε 
χρηματοπιστωτικού μέσου προκαλεί 
σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών, την εύρυθμη 
λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
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σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς 
και με τις κατάλληλες εξουσίες 
συντονισμού και έκτακτης ανάγκης για την 
ΕΑΚΑΑ. Για την άσκηση των εξουσιών 
αυτών θα πρέπει να είναι αναγκαία η 
πλήρωση ορισμένων ειδικών 
προϋποθέσεων.

σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς 
και με τις κατάλληλες εξουσίες 
συντονισμού και έκτακτης ανάγκης για την 
ΕΑΚΑΑ. Για την άσκηση των εξουσιών 
αυτών θα πρέπει να είναι αναγκαία η 
πλήρωση ορισμένων ειδικών 
προϋποθέσεων, η δε άσκησή τους πρέπει 
να γίνεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων ή ορισμένων τύπων χρηματοπιστωτικών 
δραστηριοτήτων είναι πολύ περιοριστικό μέτρο και τέτοιες εξουσίες πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Τροπολογία 159
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι λεπτομέρειες των συναλλαγών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα θα πρέπει να 
αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές, για να 
τους δίνεται η δυνατότητα να εντοπίζουν 
και να διερευνούν δυνητικές περιπτώσεις 
κατάχρησης αγοράς, να παρακολουθούν τη 
δίκαιη και εύρυθμη λειτουργία των 
αγορών, καθώς και τις δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων επενδύσεων. Το πεδίο της 
επίβλεψης αυτής περιλαμβάνει όλα τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ, 
καθώς και όλα τα μέσα η αξία των οποίων 
εξαρτάται από την αξία των εν λόγω 
μέσων ή την επηρεάζει. Για να αποφευχθεί 
η αδικαιολόγητη διοικητική επιβάρυνση 
των επιχειρήσεων επενδύσεων, τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν 

(27) Οι λεπτομέρειες των συναλλαγών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα θα πρέπει να 
αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές, για να
τους δίνεται η δυνατότητα να εντοπίζουν 
και να διερευνούν δυνητικές περιπτώσεις 
κατάχρησης αγοράς, να παρακολουθούν τη 
δίκαιη και εύρυθμη λειτουργία των 
αγορών, καθώς και τις δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων επενδύσεων. Το πεδίο της 
επίβλεψης αυτής περιλαμβάνει όλα τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, σε ΠΜΔ, καθώς και 
όλα τα μέσα η αξία των οποίων εξαρτάται 
από την αξία των εν λόγω μέσων ή την 
επηρεάζει. Για να αποφευχθεί η 
αδικαιολόγητη διοικητική επιβάρυνση των 
επιχειρήσεων επενδύσεων, τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν 
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αποτελούν αντικείμενο οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης και δεν υπάρχει 
ενδεχόμενο κατάχρησης αγοράς θα πρέπει 
να εξαιρούνται από την υποχρέωση 
αναφοράς.

αποτελούν αντικείμενο οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης και δεν υπάρχει 
ενδεχόμενο κατάχρησης αγοράς θα πρέπει 
να εξαιρούνται από την υποχρέωση 
αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι χώροι συναλλαγών που τίθενται σε λειτουργία από διαχειριστές της αγοράς ή από 
εταιρείες επενδύσεων πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια, την 
εκτέλεση χωρίς διακριτική ευχέρεια και τη μη διακριτική πρόσβαση, και την πλήρη επιτήρηση 
της αγοράς. Μία αγορά στην οποία οι επιμέρους χώροι συναλλαγών δεν ακολουθούν τους 
ίδιους κανόνες, ιδίως όσον αφορά την εκτέλεση χωρίς διακριτική ευχέρεια, θα θέτει σε κίνδυνο 
τη διαδικασία διαμόρφωσης τιμής της συναλλαγής και την προστασία των επενδυτών.

Τροπολογία 160
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει 
έκθεση στην οποία να προσδιορίζεται εάν 
το περιεχόμενο και η μορφή των 
εκθέσεων συναλλαγών επαρκούν 
προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να 
μπορούν να ανιχνεύουν κατάχρηση της 
αγοράς και κατά πόσον είναι σκόπιμο να 
υποχρεούνται οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
να αναφέρουν οποιεσδήποτε 
επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως έναν 
προσδιορισμό που εντοπίζει τον 
αλγόριθμο ή τον δρομολογητή του 
αλγορίθμου που είναι υπεύθυνος για την 
επενδυτική απόφαση και την εκτέλεση 
μιας συναλλαγής. Οι ρυθμιστικές αρχές 
ενδιαφέρονται να προσδιορίσουν το 
πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο 
έλαβε την απόφαση της 
διαπραγμάτευσης. Δεδομένου ότι οι 
πελάτες μπορούν να προσδιορίσουν τους 
αλγόριθμους τους οποίους επιθυμούν να 
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αναπτύξει η επιχείρηση επενδύσεων 
ούτως ώστε να επιτύχουν τους στόχους 
τους ή να αφήσουν την επιχείρηση 
επενδύσεων να καθορίσει ποιος 
αλγόριθμος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 
να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή 
εκτέλεση· αυτό που είναι χρήσιμο για τη 
ρυθμιστική αρχή είναι η ταυτότητα του 
προσώπου που ανέπτυξε τον αλγόριθμο.

Or. en

Τροπολογία 161
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Οι συμφωνίες επαναγοράς και η 
δανειοδοσία τίτλων έχουν παίξει κάποιο 
ρόλο στην αβεβαιότητα ως προς την 
κυριότητα και τις υποχρεώσεις, όπως 
έδειξε η χρηματοπιστωτική κρίση. Τα 
ιδρύματα αναφέρουν το επίπεδο, 
τουλάχιστον συγκεντρωτικά, των 
συμφωνιών επαναγοράς, της 
δανειοδοσίας τίτλων και όλων των 
μορφών ρυθμίσεων επιβάρυνσης ή 
ρυθμίσεων περί επιστροφής αμοιβών.
Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να 
διαβιβάζονται σε αποθετήριο 
καταγραφής συναλλαγών ή κεντρικό 
αποθετήριο τίτλων για να καθίσταται 
δυνατή μεταξύ άλλων η πρόσβαση από 
την ΕΑΤ, την ΕΑΚΑΑ, τις σχετικές 
αρμόδιες αρχές, το ΕΣΣΚ και τις σχετικές 
κεντρικές τράπεζες και το ΕΣΚΤ. Σε 
διαδικασίες εκκαθάρισης ρυθμίσεις περί 
επιστροφής αμοιβών που δεν έχουν 
καταχωρισθεί πρέπει να είναι χωρίς 
νομικό αποτέλεσμα.

Or. en



PE489.472v01-00 74/201 AM\901839EL.doc

EL

Τροπολογία 162
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Η παροχή υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Ένωση 
υπόκειται στα εθνικά καθεστώτα και 
απαιτήσεις. Τα καθεστώτα αυτά είναι 
άκρως διαφοροποιημένα και θα πρέπει να 
εναρμονιστούν ώστε να διασφαλιστεί η 
βεβαιότητα και η ενιαία μεταχείριση των 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που 
εισέρχονται στην Ένωση με βάση 
αξιολόγηση ισοδυναμίας από την 
Επιτροπή σε σχέση με το ρυθμιστικό και 
εποπτικό πλαίσιο των τρίτων χωρών, η 
οποία θα πρέπει να προβλέπει συγκρίσιμο 
επίπεδο προστασίας των επενδυτών της 
ΕΕ στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες 
από επιχειρήσεις τρίτων χωρών και υπό 
τον όρο επίσης ότι οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων της ΕΕ υπόκεινται σε 
αμοιβαία πρόσβαση σε τρίτες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφορά από την οδηγία στον κανονισμό.

Τροπολογία 163
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28β) Η παροχή υπηρεσιών περιορίζεται 
σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και  
πρέπει να προϋποθέτει την εγκατάσταση 
ενός υποκαταστήματος στην Ένωση. Το 
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υποκατάστημα ιδρύεται στο κράτος 
μέλος στο οποίο η επιχείρηση τρίτης 
χώρας ασκεί τη σημαντικότερη 
δραστηριότητά της. Η ίδρυση του 
υποκαταστήματος πρέπει να υπόκειται σε 
καταχώρηση στην ΕΑΚΑΑ. Μετά τη 
καταχώρηση στην ΕΑΚΑΑ, το 
υποκατάστημα πρέπει να υπόκειται στην 
εποπτεία του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο. Η επιχείρηση της 
τρίτης χώρας πρέπει να μπορεί να 
παρέχει υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη 
μέσω του υποκαταστήματος, σύμφωνα με 
διαδικασία γνωστοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφορά από την οδηγία στον κανονισμό.

Τροπολογία 164
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28γ) Η πρόβλεψη του παρόντος 
κανονισμού για τη ρύθμιση της παροχής 
υπηρεσιών στην Ένωση από επιχειρήσεις 
τρίτων χωρών δεν πρέπει να επηρεάζει τη 
δυνατότητα των ιδιωτών ή 
επαγγελματιών πελατών που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση να 
λαμβάνουν επενδυτικές υπηρεσίες από 
επιχείρηση τρίτης χώρας υπό τον όρο ότι 
αυτό γίνεται με δική τους αποκλειστική 
πρωτοβουλία. Στην περίπτωση αυτή, οι 
υπηρεσίες από την επιχείρηση της τρίτης 
χώρας δεν πρέπει να θεωρούνται ότι 
παρέχονται στο έδαφος της Ένωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μεταφορά από την οδηγία στον κανονισμό.

Τροπολογία 165
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Σκοπός της αναφοράς συναλλαγών 
είναι να παρακολουθείται η κατάχρηση 
της αγοράς. Σε τμήματα αγορών υψηλού 
όγκου αυτό μπορεί να οδηγήσει στην 
παρουσίαση περισσότερων πληροφοριών 
από όσες είναι δυνατόν να υποστούν 
επεξεργασία, έως τη στιγμή που θα 
διατεθούν καλύτερα τεχνολογικά 
εργαλεία. Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να εκπονήσει 
έκθεση για οποιαδήποτε τμήματα της 
αγοράς καλύπτονται από άλλες 
δυνατότητες αναφοράς, όπως είναι τα 
αρχεία καταγραφής συναλλαγών ή για τα 
οποία υπάρχει μικρός κίνδυνος ή 
υπάρχουν ήδη άλλες διασφαλίσεις.

Or. en

Τροπολογία 166
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Ο κανονισμός [EMIR] καθορίζει τα 
κριτήρια με βάση τα οποία κατηγορίες 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων θα 
πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση 
εκκαθάρισης. Προλαμβάνει επίσης 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, 

διαγράφεται
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απαιτώντας μη διακριτική πρόσβαση των 
τόπων διαπραγμάτευσης σε κεντρικούς 
αντισυμβαλλομένους (CCP) που 
προσφέρουν εκκαθάριση 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και 
μη διακριτική πρόσβαση των CCP που 
προσφέρουν εκκαθάριση 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων στις 
πληροφορίες συναλλαγών των τόπων 
διαπραγμάτευσης. Δεδομένου ότι τα 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα 
ορίζονται ως συμβόλαια παραγώγων η 
εκτέλεση των οποίων δεν 
πραγματοποιείται σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν παρόμοιες 
απαιτήσεις για τις ρυθμιζόμενες αγορές 
βάσει του παρόντος κανονισμού. Εφόσον 
η ΕΑΚΑΑ τα έχει χαρακτηρίσει ως 
υποκείμενα στην υποχρέωση 
εκκαθάρισης, τα παράγωγα που 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ρυθμιζόμενες αγορές θα πρέπει επίσης 
να υπόκεινται την υποχρέωση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Τροπολογία 167
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Ο κανονισμός [EMIR] καθορίζει τα 
κριτήρια με βάση τα οποία κατηγορίες 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων θα 
πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση 
εκκαθάρισης. Προλαμβάνει επίσης 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, 
απαιτώντας μη διακριτική πρόσβαση των 
τόπων διαπραγμάτευσης σε κεντρικούς 
αντισυμβαλλομένους (CCP) που 
προσφέρουν εκκαθάριση 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και μη 
διακριτική πρόσβαση των CCP που 
προσφέρουν εκκαθάριση 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων στις 
πληροφορίες συναλλαγών των τόπων 
διαπραγμάτευσης. Δεδομένου ότι τα 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα ορίζονται 
ως συμβόλαια παραγώγων η εκτέλεση των 
οποίων δεν πραγματοποιείται σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, υπάρχει ανάγκη να 
θεσπιστούν παρόμοιες απαιτήσεις για τις 
ρυθμιζόμενες αγορές βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Εφόσον η ΕΑΚΑΑ τα έχει
χαρακτηρίσει ως υποκείμενα στην 
υποχρέωση εκκαθάρισης, τα παράγωγα 
που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές 
θα πρέπει επίσης να υπόκεινται την 
υποχρέωση αυτή.

(31) Ο κανονισμός [EMIR] καθορίζει τα 
κριτήρια με βάση τα οποία κατηγορίες 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων θα 
πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση 
εκκαθάρισης. Προλαμβάνει επίσης 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, 
απαιτώντας μη διακριτική πρόσβαση των 
τόπων διαπραγμάτευσης σε κεντρικούς 
αντισυμβαλλομένους (CCP) που 
προσφέρουν εκκαθάριση 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και μη 
διακριτική πρόσβαση των CCP που 
προσφέρουν εκκαθάριση 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων στις 
πληροφορίες συναλλαγών των τόπων 
διαπραγμάτευσης. Δεδομένου ότι τα 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα ορίζονται 
ως συμβόλαια παραγώγων η εκτέλεση των 
οποίων δεν πραγματοποιείται σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, υπάρχει ανάγκη να 
θεσπιστούν παρόμοιες απαιτήσεις για τις 
ρυθμιζόμενες αγορές βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Εφόσον η ΕΑΚΑΑ τα έχει 
χαρακτηρίσει ως υποκείμενα στην 
υποχρέωση εκκαθάρισης, τα παράγωγα 
που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ και ΜΟΔ θα πρέπει επίσης να 
υπόκεινται την υποχρέωση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι τόποι διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούνται για διαπραγματεύσεις μέσων παραγώγων 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι υπόκεινται σε κεντρική υποχρέωση εκκαθάρισης έτσι ώστε να 
μειώνεται ο συστημικός κίνδυνος που συνδέεται με τέτοιες διαπραγματεύσεις και τέτοια μέσα.

Τροπολογία 168
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Επιπλέον των απαιτήσεων της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ, οι οποίες 
απαγορεύουν στα κράτη μέλη να 
περιορίζουν αδικαιολόγητα την πρόσβαση 
στην μετασυναλλακτική υποδομή, όπως 
στα συστήματα κεντρικού 
αντισυμβαλλομένου και εκκαθάρισης, 
είναι αναγκαίο ο παρών κανονισμός να 
άρει διάφορους άλλους εμπορικούς 
φραγμούς που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον αποκλεισμό του 
ανταγωνισμού κατά την εκκαθάριση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων. Για να 
αποφευχθούν πρακτικές που δημιουργούν 
διακρίσεις, οι κεντρικοί 
αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να δέχονται 
να εκκαθαρίζουν συναλλαγές που 
εκτελούνται σε διαφορετικούς τόπους 
διαπραγμάτευσης, στον βαθμό που οι εν 
λόγω τόποι συμμορφώνονται με τις 
λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις που 
έχουν καθοριστεί από τον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο. Άρνηση πρόσβασης 
θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν δεν 
πληρούνται ορισμένα κριτήρια 
πρόσβασης που εξειδικεύονται με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.



PE489.472v01-00 80/201 AM\901839EL.doc

EL

Τροπολογία 169
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Επιπλέον των απαιτήσεων της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ, οι οποίες 
απαγορεύουν στα κράτη μέλη να 
περιορίζουν αδικαιολόγητα την πρόσβαση 
στην μετασυναλλακτική υποδομή, όπως 
στα συστήματα κεντρικού 
αντισυμβαλλομένου και εκκαθάρισης, 
είναι αναγκαίο ο παρών κανονισμός να 
άρει διάφορους άλλους εμπορικούς 
φραγμούς που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον αποκλεισμό του 
ανταγωνισμού κατά την εκκαθάριση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων. Για να 
αποφευχθούν πρακτικές που δημιουργούν 
διακρίσεις, οι κεντρικοί 
αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να δέχονται 
να εκκαθαρίζουν συναλλαγές που 
εκτελούνται σε διαφορετικούς τόπους 
διαπραγμάτευσης, στον βαθμό που οι εν 
λόγω τόποι συμμορφώνονται με τις 
λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις που 
έχουν καθοριστεί από τον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο. Άρνηση πρόσβασης 
θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν δεν 
πληρούνται ορισμένα κριτήρια 
πρόσβασης που εξειδικεύονται με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν συγκρίσιμες ρυθμιστικές προσπάθειες εκτός ΕΕ. Οι αλλαγές που θεσπίζονται με
το άρθρο 28 της οδηγίας θέτουν ως εκ τούτου τους τόπους διαπραγμάτευσης και τους 
κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους της ΕΕ σε συγκριτικό μειονέκτημα ως προς ανταγωνιστές 
εκτός ΕΕ.
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Τροπολογία 170
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Επιπλέον των απαιτήσεων της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ, οι οποίες απαγορεύουν στα 
κράτη μέλη να περιορίζουν αδικαιολόγητα 
την πρόσβαση στην μετασυναλλακτική 
υποδομή, όπως στα συστήματα κεντρικού 
αντισυμβαλλομένου και εκκαθάρισης, 
είναι αναγκαίο ο παρών κανονισμός να 
άρει διάφορους άλλους εμπορικούς 
φραγμούς που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον αποκλεισμό του 
ανταγωνισμού κατά την εκκαθάριση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων. Για να 
αποφευχθούν πρακτικές που δημιουργούν 
διακρίσεις, οι κεντρικοί 
αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να δέχονται 
να εκκαθαρίζουν συναλλαγές που 
εκτελούνται σε διαφορετικούς τόπους 
διαπραγμάτευσης, στον βαθμό που οι εν 
λόγω τόποι συμμορφώνονται με τις 
λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις που 
έχουν καθοριστεί από τον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο. Άρνηση πρόσβασης θα 
πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν δεν 
πληρούνται ορισμένα κριτήρια 
πρόσβασης που εξειδικεύονται με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις.

(32) Επιπλέον των απαιτήσεων της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ, οι οποίες απαγορεύουν στα 
κράτη μέλη να περιορίζουν αδικαιολόγητα 
την πρόσβαση στην μετασυναλλακτική 
υποδομή, όπως στα συστήματα κεντρικού 
αντισυμβαλλομένου και εκκαθάρισης, 
είναι αναγκαίο ο παρών κανονισμός να 
άρει διάφορους άλλους εμπορικούς 
φραγμούς που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον αποκλεισμό του 
ανταγωνισμού κατά την εκκαθάριση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων. Για να 
αποφευχθούν πρακτικές που δημιουργούν 
διακρίσεις, οι κεντρικοί 
αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να δέχονται 
να εκκαθαρίζουν συναλλαγές που 
εκτελούνται σε διαφορετικούς τόπους 
διαπραγμάτευσης, στον βαθμό που οι εν 
λόγω τόποι συμμορφώνονται με τις 
λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις που 
έχουν καθοριστεί από τον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο. . Άρνηση πρόσβασης 
θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν η 
πρόσβαση θα συνιστούσε σοβαρή απειλή 
για τη σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 171
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Επιπλέον των απαιτήσεων της οδηγίας (32) Επιπλέον των απαιτήσεων της οδηγίας 
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2004/39/ΕΚ, οι οποίες απαγορεύουν στα 
κράτη μέλη να περιορίζουν αδικαιολόγητα 
την πρόσβαση στην μετασυναλλακτική 
υποδομή, όπως στα συστήματα κεντρικού 
αντισυμβαλλομένου και εκκαθάρισης, 
είναι αναγκαίο ο παρών κανονισμός να 
άρει διάφορους άλλους εμπορικούς 
φραγμούς που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον αποκλεισμό του 
ανταγωνισμού κατά την εκκαθάριση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων. Για να 
αποφευχθούν πρακτικές που δημιουργούν 
διακρίσεις, οι κεντρικοί 
αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να δέχονται 
να εκκαθαρίζουν συναλλαγές που 
εκτελούνται σε διαφορετικούς τόπους 
διαπραγμάτευσης, στον βαθμό που οι εν 
λόγω τόποι συμμορφώνονται με τις 
λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις που 
έχουν καθοριστεί από τον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο. Άρνηση πρόσβασης θα 
πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν δεν 
πληρούνται ορισμένα κριτήρια πρόσβασης 
που εξειδικεύονται με κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις.

2004/39/ΕΚ, οι οποίες απαγορεύουν στα 
κράτη μέλη να περιορίζουν αδικαιολόγητα 
την πρόσβαση στην μετασυναλλακτική 
υποδομή, όπως στα συστήματα κεντρικού 
αντισυμβαλλομένου και εκκαθάρισης, 
είναι αναγκαίο ο παρών κανονισμός να 
άρει διάφορους άλλους εμπορικούς 
φραγμούς που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον αποκλεισμό του 
ανταγωνισμού κατά την εκκαθάριση 
κινητών αξιών και μέσων της 
χρηματαγοράς. Για να αποφευχθούν 
πρακτικές που δημιουργούν διακρίσεις, οι 
κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να 
δέχονται να εκκαθαρίζουν συναλλαγές που 
εκτελούνται σε διαφορετικούς τόπους 
διαπραγμάτευσης, στον βαθμό που οι εν 
λόγω τόποι συμμορφώνονται με τις 
λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις που 
έχουν καθοριστεί από τον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο. Άρνηση πρόσβασης θα 
πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν δεν 
πληρούνται ορισμένα κριτήρια πρόσβασης 
που εξειδικεύονται με κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις.

Or. en

Τροπολογία 172
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει 
επίσης να υποχρεούνται να παρέχουν 
πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των 
ροών δεδομένων, σε διαφανή και μη 
διακριτική βάση, στους CCP που 
επιθυμούν να εκκαθαρίζουν συναλλαγές 
που εκτελούνται στον τόπο 
διαπραγμάτευσης. Άδειες και πρόσβαση 
στις πληροφορίες σχετικά με δείκτες και 
άλλα κριτήρια αναφοράς που 

διαγράφεται



AM\901839EL.doc 83/201 PE489.472v01-00

EL

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
της αξίας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων θα πρέπει επίσης να παρέχονται 
στους CCP και στους άλλους τόπους 
διαπραγμάτευσης σε μη διακριτική βάση.
Η εξάλειψη των φραγμών και των 
διακριτικών πρακτικών αποσκοπεί στην 
αύξηση του ανταγωνισμού για την 
εκκαθάριση και τη διαπραγμάτευση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, ώστε να 
μειωθεί το κόστος επενδύσεων και 
δανεισμού, να εξαλειφθούν οι 
ανεπάρκειες και να ενθαρρυνθεί η 
καινοτομία στις ενωσιακές αγορές. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την 
εξέλιξη της μετασυναλλακτικής υποδομής 
και θα πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να 
παρεμβαίνει, προκειμένου να αποφεύγεται 
η εμφάνιση στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει 
επίσης να υποχρεούνται να παρέχουν 

διαγράφεται
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πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των 
ροών δεδομένων, σε διαφανή και μη 
διακριτική βάση, στους CCP που 
επιθυμούν να εκκαθαρίζουν συναλλαγές 
που εκτελούνται στον τόπο 
διαπραγμάτευσης. Άδειες και πρόσβαση 
στις πληροφορίες σχετικά με δείκτες και 
άλλα κριτήρια αναφοράς που 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
της αξίας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων θα πρέπει επίσης να παρέχονται 
στους CCP και στους άλλους τόπους 
διαπραγμάτευσης σε μη διακριτική βάση.
Η εξάλειψη των φραγμών και των 
διακριτικών πρακτικών αποσκοπεί στην 
αύξηση του ανταγωνισμού για την 
εκκαθάριση και τη διαπραγμάτευση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, ώστε να 
μειωθεί το κόστος επενδύσεων και 
δανεισμού, να εξαλειφθούν οι 
ανεπάρκειες και να ενθαρρυνθεί η 
καινοτομία στις ενωσιακές αγορές. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την 
εξέλιξη της μετασυναλλακτικής υποδομής 
και θα πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να 
παρεμβαίνει, προκειμένου να αποφεύγεται 
η εμφάνιση στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν συγκρίσιμες ρυθμιστικές προσπάθειες εκτός ΕΕ. Οι αλλαγές που θεσπίζονται με
το άρθρο 28 της οδηγίας θέτουν ως εκ τούτου τους τόπους διαπραγμάτευσης και τους 
κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους της ΕΕ σε συγκριτικό μειονέκτημα ως προς ανταγωνιστές 
εκτός ΕΕ.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει 
επίσης να υποχρεούνται να παρέχουν 
πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των 
ροών δεδομένων, σε διαφανή και μη 
διακριτική βάση, στους CCP που 
επιθυμούν να εκκαθαρίζουν συναλλαγές 
που εκτελούνται στον τόπο 
διαπραγμάτευσης. Άδειες και πρόσβαση 
στις πληροφορίες σχετικά με δείκτες και 
άλλα κριτήρια αναφοράς που 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
της αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων 
θα πρέπει επίσης να παρέχονται στους 
CCP και στους άλλους τόπους 
διαπραγμάτευσης σε μη διακριτική βάση.
Η εξάλειψη των φραγμών και των 
διακριτικών πρακτικών αποσκοπεί στην 
αύξηση του ανταγωνισμού για την 
εκκαθάριση και τη διαπραγμάτευση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, ώστε να 
μειωθεί το κόστος επενδύσεων και 
δανεισμού, να εξαλειφθούν οι ανεπάρκειες 
και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία στις 
ενωσιακές αγορές. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του
σύνεγγυς την εξέλιξη της 
μετασυναλλακτικής υποδομής και θα 
πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να 
παρεμβαίνει, προκειμένου να αποφεύγεται 
η εμφάνιση στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

(33) Οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει 
επίσης να υποχρεούνται να παρέχουν 
πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των 
ροών δεδομένων, σε διαφανή και μη 
διακριτική βάση, στους CCP που 
επιθυμούν να εκκαθαρίζουν συναλλαγές 
που εκτελούνται στον τόπο 
διαπραγμάτευσης. Το δικαίωμα 
πρόσβασης ενός CCP σε τόπο 
διαπραγμάτευσης πρέπει να υπόκειται σε 
διαφανή, αναλογικά και ουδέτερα 
κριτήρια, τα οποία περιλαμβάνουν τη 
ζήτηση πελατών και κριτήρια ασφαλείας 
και οποιεσδήποτε αναγκαίες ρυθμίσεις 
διαλειτουργικότητας. Προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η πλήρης ανάπτυξη μιας 
ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς σε όλα τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των εισηγμένων 
σε χρηματιστήριο παραγώγων, είναι 
αναγκαίο οι δείκτες κριτηρίων αναφοράς 
να υπόκεινται σε υποχρεωτική μη 
αποκλειστική αδειοδότηση σε 
κατάλληλους τόπους διαπραγμάτευσης 
και σε CCP. Πρόσβαση στις πληροφορίες 
σχετικά με δείκτες και άλλα κριτήρια 
αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τον 
προσδιορισμό της αξίας των 
χρηματοπιστωτικών μέσων θα πρέπει 
επίσης να παρέχονται στους CCP και 
στους άλλους τόπους διαπραγμάτευσης σε 
μη διακριτική βάση. Πρόσβαση στις 
πληροφορίες σχετικά με δείκτες και άλλα 
κριτήρια αναφοράς που χρησιμοποιούνται 
για τον προσδιορισμό της αξίας των 
χρηματοπιστωτικών μέσων θα πρέπει 
επίσης να παρέχονται στους CCP και 
στους άλλους τόπους διαπραγμάτευσης σε 
μη διακριτική βάση. Οποιοσδήποτε τόπος
διαπραγμάτευσης ή CCP παρέχει τέτοιες
πληροφορίες για προϊόντα μπορεί να 
χρεώνει τέλη για τις υπηρεσίες που 
παρέχει σε συμμέτοχους στην αγορά, με 
βάση την ανάκτηση του κόστους και την 
απόκτηση ενός λογικού μόνο κέρδους. Η
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ανάκτηση του κόστους αναφέρεται σε
στοιχεία κόστους που μπορούν να
αποδωθούν άμεσα στις υπηρεσίες που
παρέχονται στα προϊόντα υπηρεσιών 
δεικτών. Η εξάλειψη των φραγμών και 
των διακριτικών πρακτικών αποσκοπεί 
στην αύξηση του ανταγωνισμού για την 
εκκαθάριση και τη διαπραγμάτευση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, ώστε να 
μειωθεί το κόστος επενδύσεων και 
δανεισμού, να εξαλειφθούν οι ανεπάρκειες 
και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία στις 
ενωσιακές αγορές. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς την εξέλιξη της
μετασυναλλακτικής υποδομής και θα 
πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να 
παρεμβαίνει, προκειμένου να αποφεύγεται 
η εμφάνιση στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τρέχον κείμενο δεν επιτρέπει τον περιορισμό των αυξήσεων κόστους όταν γίνεται χρήση 
κριτηρίων αναφοράς. Τα κριτήρια αναφοράς είναι καίρια για τις παραπομπές σε 
αγοραπωλησίες και για την υποστήριξη της βέλτιστης εκτέλεσης εντολών. Θέτοντας αυτά τα 
όρια, εξασφαλίζουμε ότι το κόστος δεν αυξάνει δραματικά οδηγώντας σε μειωμένο όφελος τους 
τελικούς επενδυτές.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει 
επίσης να υποχρεούνται να παρέχουν 
πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των 
ροών δεδομένων, σε διαφανή και μη 
διακριτική βάση, στους CCP που 
επιθυμούν να εκκαθαρίζουν συναλλαγές 
που εκτελούνται στον τόπο 

(33) Οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει 
επίσης να υποχρεούνται να παρέχουν 
πρόσβαση, σε ροές δεδομένων, σε διαφανή 
και μη διακριτική βάση, στους CCP που 
επιθυμούν να εκκαθαρίζουν συναλλαγές 
που εκτελούνται στον τόπο 
διαπραγμάτευσης. Το δικαίωμα 



AM\901839EL.doc 87/201 PE489.472v01-00

EL

διαπραγμάτευσης. Άδειες και πρόσβαση 
στις πληροφορίες σχετικά με δείκτες και 
άλλα κριτήρια αναφοράς που 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
της αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων 
θα πρέπει επίσης να παρέχονται στους 
CCP και στους άλλους τόπους 
διαπραγμάτευσης σε μη διακριτική βάση.
Η εξάλειψη των φραγμών και των 
διακριτικών πρακτικών αποσκοπεί στην 
αύξηση του ανταγωνισμού για την 
εκκαθάριση και τη διαπραγμάτευση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, ώστε να 
μειωθεί το κόστος επενδύσεων και 
δανεισμού, να εξαλειφθούν οι ανεπάρκειες 
και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία στις 
ενωσιακές αγορές. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς την εξέλιξη της 
μετασυναλλακτικής υποδομής και θα 
πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να 
παρεμβαίνει, προκειμένου να αποφεύγεται 
η εμφάνιση στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

πρόσβασης κεντρικού 
αντισυμβαλλομένου σε τόπο 
διαπραγμάτευσης πρέπει να επιτρέπει 
διευθετήσεις με τις οποίες πολλοί 
κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι 
χρησιμοποιούν μετασυναλλακτικές 
πληροφορίες συναλλαγών του ίδιου τόπου 
διαπραγμάτευσης. Αυτό ωστόσο δεν θα 
πρέπει να οδηγεί σε διαλειτουργικότητα 
για την εκκαθάριση παραγώγων ή στον 
κατακερματισμό της ρευστότητας. Άδειες 
και πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά 
με δείκτες και άλλα κριτήρια αναφοράς 
που χρησιμοποιούνται για τον 
προσδιορισμό της αξίας των 
χρηματοπιστωτικών μέσων θα πρέπει 
επίσης να παρέχονται στους CCP και 
στους άλλους τόπους διαπραγμάτευσης σε 
μη διακριτική βάση. Η εξάλειψη των 
φραγμών και των διακριτικών πρακτικών 
αποσκοπεί στην αύξηση του ανταγωνισμού 
για την εκκαθάριση και τη 
διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών 
μέσων, ώστε να μειωθεί το κόστος 
επενδύσεων και δανεισμού, να 
εξαλειφθούν οι ανεπάρκειες και να 
ενθαρρυνθεί η καινοτομία στις ενωσιακές
αγορές. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς την εξέλιξη της 
μετασυναλλακτικής υποδομής και θα 
πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να 
παρεμβαίνει, προκειμένου να αποφεύγεται 
η εμφάνιση στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Or. en
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει 
επίσης να υποχρεούνται να παρέχουν 
πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των 
ροών δεδομένων, σε διαφανή και μη 
διακριτική βάση, στους CCP που 
επιθυμούν να εκκαθαρίζουν συναλλαγές 
που εκτελούνται στον τόπο 
διαπραγμάτευσης. Άδειες και πρόσβαση 
στις πληροφορίες σχετικά με δείκτες και 
άλλα κριτήρια αναφοράς που 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
της αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων 
θα πρέπει επίσης να παρέχονται στους 
CCP και στους άλλους τόπους 
διαπραγμάτευσης σε μη διακριτική βάση.
Η εξάλειψη των φραγμών και των 
διακριτικών πρακτικών αποσκοπεί στην 
αύξηση του ανταγωνισμού για την 
εκκαθάριση και τη διαπραγμάτευση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, ώστε να 
μειωθεί το κόστος επενδύσεων και 
δανεισμού, να εξαλειφθούν οι ανεπάρκειες 
και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία στις 
ενωσιακές αγορές. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς την εξέλιξη της 
μετασυναλλακτικής υποδομής και θα 
πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να 
παρεμβαίνει, προκειμένου να αποφεύγεται 
η εμφάνιση στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

(33) Οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει 
επίσης να υποχρεούνται να παρέχουν 
πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των 
ροών δεδομένων, σε διαφανή και μη 
διακριτική βάση, στους CCP που 
επιθυμούν να εκκαθαρίζουν συναλλαγές 
που εκτελούνται στον τόπο 
διαπραγμάτευσης. Στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ.  .../... [EMIR] η διαλειτουργικότητα 
περιορίζεται σε άμεσα ρευστοποιήσιμες 
κινητές αξίες, αλλά έως το 2014 η 
ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να υποβάλει έκθεση
στην Επιτροπή σχετικά με το αν θα ήταν 
σκόπιμη η επέκταση του πεδίου αυτού σε 
άλλα χρηματοπιστωτικά. Καμία διάταξη 
του EMIR δεν εμποδίζει τα 
συμβαλλόμενα μέρη να συμφωνήσουν σε 
διμερή διαλειτουργικότητα, είτε 
πρόκειται για μετοχές, είτε για παράγωγα 
είτε για άλλα μέσα. Άδειες και πρόσβαση 
στις πληροφορίες σχετικά με δείκτες και 
άλλα κριτήρια αναφοράς που 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
της αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων 
θα πρέπει επίσης να παρέχονται στους 
CCP και στους άλλους τόπους 
διαπραγμάτευσης σε μη διακριτική βάση.
Η εξάλειψη των φραγμών και των 
διακριτικών πρακτικών αποσκοπεί στην 
αύξηση του ανταγωνισμού για την 
εκκαθάριση και τη διαπραγμάτευση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, ώστε να 
μειωθεί το κόστος επενδύσεων και 
δανεισμού, να εξαλειφθούν οι ανεπάρκειες 
και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία στις 
ενωσιακές αγορές. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς την εξέλιξη της 
μετασυναλλακτικής υποδομής και θα 
πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να 
παρεμβαίνει, προκειμένου να αποφεύγεται 
η εμφάνιση στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Or. en
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει 
επίσης να υποχρεούνται να παρέχουν 
πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των 
ροών δεδομένων, σε διαφανή και μη 
διακριτική βάση, στους CCP που 
επιθυμούν να εκκαθαρίζουν συναλλαγές 
που εκτελούνται στον τόπο 
διαπραγμάτευσης. Άδειες και πρόσβαση 
στις πληροφορίες σχετικά με δείκτες και 
άλλα κριτήρια αναφοράς που 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
της αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων 
θα πρέπει επίσης να παρέχονται στους 
CCP και στους άλλους τόπους 
διαπραγμάτευσης σε μη διακριτική βάση.
Η εξάλειψη των φραγμών και των 
διακριτικών πρακτικών αποσκοπεί στην 
αύξηση του ανταγωνισμού για την 
εκκαθάριση και τη διαπραγμάτευση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, ώστε να 
μειωθεί το κόστος επενδύσεων και 
δανεισμού, να εξαλειφθούν οι ανεπάρκειες 
και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία στις 
ενωσιακές αγορές. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς την εξέλιξη της 
μετασυναλλακτικής υποδομής και θα 
πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να 
παρεμβαίνει, προκειμένου να αποφεύγεται 
η εμφάνιση στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

(33) Οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει 
επίσης να υποχρεούνται να παρέχουν 
πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των 
ροών δεδομένων, σε διαφανή και μη 
διακριτική βάση, στους CCP που 
επιθυμούν να εκκαθαρίζουν συναλλαγές 
που εκτελούνται στον τόπο 
διαπραγμάτευσης, εκτός εάν το δικαίωμα 
πρόσβασης θα οδηγούσε σε αυξημένο 
επιχειρησιακό κίνδυνο και σε 
κατακερματισμό της ρευστότητας. Η
έγκριση νέας πρόσβασης υποβάλλεται 
στα μέλη της αγοράς και στα μέλη του
CCP. Άδειες και πρόσβαση στις 
πληροφορίες σχετικά με δείκτες και άλλα 
κριτήρια αναφοράς που χρησιμοποιούνται 
για τον προσδιορισμό της αξίας των 
χρηματοπιστωτικών μέσων θα πρέπει 
επίσης να παρέχονται στους CCP και 
στους άλλους τόπους διαπραγμάτευσης σε 
μη διακριτική βάση. Η εξάλειψη των 
φραγμών και των διακριτικών πρακτικών 
αποσκοπεί στην αύξηση του ανταγωνισμού 
για την εκκαθάριση και τη 
διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών 
μέσων, ώστε να μειωθεί το κόστος 
επενδύσεων και δανεισμού, να 
εξαλειφθούν οι ανεπάρκειες και να 
ενθαρρυνθεί η καινοτομία στις ενωσιακές 
αγορές. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς την εξέλιξη της 
μετασυναλλακτικής υποδομής και θα 
πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να 
παρεμβαίνει, προκειμένου να αποφεύγεται 
η εμφάνιση στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.



PE489.472v01-00 90/201 AM\901839EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 178
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η παροχή υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Ένωση 
υπόκειται σε εθνικά καθεστώτα και 
απαιτήσεις. Τα εν λόγω καθεστώτα 
παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και οι 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με αυτά δεν 
απολαύουν της ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών ούτε του δικαιώματος 
εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος από 
εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένες.
Είναι σκόπιμο να θεσπιστεί κοινό 
ρυθμιστικό πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο.
Το σχετικό καθεστώς θα πρέπει να 
εναρμονίσει το υφιστάμενο 
κατακερματισμένο πλαίσιο, να 
διασφαλίσει τη βεβαιότητα και την ενιαία 
μεταχείριση των επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών που εισέρχονται στην Ένωση, να 
εξασφαλίσει ότι έχει πραγματοποιηθεί 
αξιολόγηση ισοδυναμίας από την Επιτροπή 
σε σχέση με το ρυθμιστικό και εποπτικό 
πλαίσιο των τρίτων χωρών και θα πρέπει 
να προβλέπει συγκρίσιμο επίπεδο 
προστασίας των επενδυτών της ΕΕ στους 
οποίους παρέχονται υπηρεσίες από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών.

(34) Η παροχή υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις επενδύσεων και διαχειριστές 
αγοράς* τρίτων χωρών στην Ένωση 
υπόκειται στα εθνικά καθεστώτα και 
απαιτήσεις. Τα εν λόγω καθεστώτα 
παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και οι 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με αυτά δεν 
απολαύουν της ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών ούτε του δικαιώματος 
εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος από 
εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένες.
Είναι σκόπιμο να θεσπιστεί κοινό 
ρυθμιστικό πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο.
Το σχετικό καθεστώς θα πρέπει να 
εναρμονίσει το υφιστάμενο 
κατακερματισμένο πλαίσιο, να 
διασφαλίσει τη βεβαιότητα και την ενιαία 
μεταχείριση των επιχειρήσεων επενδύσεων 
και διαχειριστών αγοράς τρίτων χωρών 
που εισέρχονται στην Ένωση, να 
εξασφαλίσει ότι έχει πραγματοποιηθεί 
αξιολόγηση ισοδυναμίας και 
αμοιβαιότητας από την Επιτροπή σε 
σχέση με το ρυθμιστικό και εποπτικό 
πλαίσιο των τρίτων χωρών και θα πρέπει 
να προβλέπει συγκρίσιμο επίπεδο 
προστασίας των επενδυτών της ΕΕ στους 
οποίους παρέχονται υπηρεσίες από 
επιχειρήσεις επενδύσεων και διαχειριστές 
αγοράς τρίτων χωρών.

* (Η τροπολογία αυτή ισχύει για ολόκληρο 
το κείμενο. Η έγκρισή της θα απαιτήσει 
αντίστοιχες αλλαγές σε όλη την έκταση του 
κειμένου.)
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση αυτή αποβλέπει στο να εξασφαλίσει ότι ο κανονισμός ορίζει ένα ικανοποιητικό
καθεστώς τρίτης χώρας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους διαχειριστές αγοράς, και όχι
ένα καθεστώς που να καλύπτει μόνο ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται από επιχειρήσεις 
επενδύσεων. Το καθεστώς αυτό θα εξασφαλίζει ότι όλες οι υπηρεσείς που παρέχονται τόσο από
επιχειρήσεις επενδύσεων όσο και από διαχειριστές αγοράς τρίτων χωρών που έχουν πρόσβαση 
στην ΕΕ υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού MiFIR. Οι νέες προτάσεις πρέπει να
αναφέρουν σαφώς ποιοί κανόνες θα εφαρμοστούν στους εν λόγω διαχειριστές της αγοράς και 
ποιοι, αν υπάρχουν, δεν θα εφαρμοστούν.

Τροπολογία 179
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η παροχή υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Ένωση 
υπόκειται σε εθνικά καθεστώτα και 
απαιτήσεις. Τα εν λόγω καθεστώτα 
παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και οι 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με αυτά δεν 
απολαύουν της ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών ούτε του δικαιώματος 
εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος από 
εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένες.
Είναι σκόπιμο να θεσπιστεί κοινό 
ρυθμιστικό πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο.
Το σχετικό καθεστώς θα πρέπει να 
εναρμονίσει το υφιστάμενο 
κατακερματισμένο πλαίσιο, να 
διασφαλίσει τη βεβαιότητα και την ενιαία 
μεταχείριση των επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών που εισέρχονται στην Ένωση, να 
εξασφαλίσει ότι έχει πραγματοποιηθεί 
αξιολόγηση ισοδυναμίας από την Επιτροπή 
σε σχέση με το ρυθμιστικό και εποπτικό 
πλαίσιο των τρίτων χωρών και θα πρέπει 
να προβλέπει συγκρίσιμο επίπεδο 

(34) Η παροχή υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Ένωση 
υπόκειται σε εθνικά καθεστώτα και
απαιτήσεις. Τα εν λόγω καθεστώτα 
παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και οι 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με αυτά δεν 
απολαύουν της ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών ούτε του δικαιώματος 
εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος από 
εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένες. Αν 
και ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να είναι 
σε θέση να διατηρήσουν αυτά τα 
καθεστώτα και τις απαιτήσεις, είναι 
σκόπιμο να θεσπιστεί κοινό ρυθμιστικό 
πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο  που θα 
επιτρέπει σε επιχειρήσεις τρίτων χωρών 
που ιδρύουν υποκατάστημα στην Ένωση
να παρέχουν υπηρεσίες και να ασκούν 
δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ένωση 
μέσω του υποκαταστήματος, όταν το 
υποκατάστημα έχει αδειοδοτηθεί από τις 
αρμόδιες αρχές στο κράτος μέλος και, 
μεταξύ άλλων, όταν έχει πραγματοποιηθεί 
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προστασίας των επενδυτών της ΕΕ στους 
οποίους παρέχονται υπηρεσίες από
επιχειρήσεις τρίτων χωρών.

αξιολόγηση ισοδυναμίας από την Επιτροπή 
σε σχέση με το ρυθμιστικό και εποπτικό 
πλαίσιο της τρίτης χώρας. Ενδείκνυται 
επίσης στο κοινό πλαίσιο να επιτρέπεται 
μια επιχείρηση τρίτης χώρας να παρέχει 
υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε 
επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος με άλλο τρόπο και όχι μέσω 
υποκαταστήματος στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος χωρίς να απαιτείται άδεια 
στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή 
καταχώρηση στην ΕΑΚΑΑ. Οι
επιχειρήσεις τρίτων χωρών που επιθυμούν 
να μπορούνα παρέχουν υπηρεσίες ή να 
ασκούν δραστηριότητες σε άλλους 
επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και σε 
καθαυτό επαγγελματίες πελάτες σε 
ολόκληρη την Ένωση πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να το κάνουν, εφόσον 
καταχωρηθούν στην ΕΑΚΑΑ και (μεταξύ 
άλλων) πραγματοποιηθεί αξιολόγηση 
ισοδυναμίας από την Επιτροπή σε σχέση 
με το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο 
της τρίτης χώρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες παρέχονται στο πλαίσιο συνεχιζόμενων 
σχέσεων μεταξύ επιχείρησης και πελάτη. Η διάταξη αυτή θα περιόριζε αδικαιολόγητα την 
πρόσβαση επενδυτών και αντισυμβαλλομένων από την ΕΕ σε υπηρεσίες που προσφέρονται από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών, αν απαγορευόταν, για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις αυτές να 
προσφέρουν πληροφορίες και ερευνητική δραστηριότητα προς τους υπάρχοντες πελάτες τους.

Τροπολογία 180
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η παροχή υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Ένωση 

(34) Η παροχή υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Ένωση 
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υπόκειται σε εθνικά καθεστώτα και 
απαιτήσεις. Τα εν λόγω καθεστώτα 
παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και οι 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με αυτά δεν 
απολαύουν της ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών ούτε του δικαιώματος 
εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος από 
εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένες.
Είναι σκόπιμο να θεσπιστεί κοινό 
ρυθμιστικό πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο.
Το σχετικό καθεστώς θα πρέπει να 
εναρμονίσει το υφιστάμενο 
κατακερματισμένο πλαίσιο, να 
διασφαλίσει τη βεβαιότητα και την ενιαία 
μεταχείριση των επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών που εισέρχονται στην Ένωση, να 
εξασφαλίσει ότι έχει πραγματοποιηθεί 
αξιολόγηση ισοδυναμίας από την Επιτροπή 
σε σχέση με το ρυθμιστικό και εποπτικό 
πλαίσιο των τρίτων χωρών και θα πρέπει 
να προβλέπει συγκρίσιμο επίπεδο 
προστασίας των επενδυτών της ΕΕ στους 
οποίους παρέχονται υπηρεσίες από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών.

υπόκειται σε εθνικά καθεστώτα και 
απαιτήσεις. Τα εν λόγω καθεστώτα 
παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και οι 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με αυτά δεν 
απολαύουν της ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών ούτε του δικαιώματος 
εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος από 
εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένες.
Είναι σκόπιμο να θεσπιστεί κοινό 
ρυθμιστικό πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο.
Το σχετικό καθεστώς θα πρέπει να 
εναρμονίσει το υφιστάμενο 
κατακερματισμένο πλαίσιο, να 
διασφαλίσει τη βεβαιότητα και την ενιαία 
μεταχείριση των επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών που εισέρχονται στην Ένωση, να 
εξασφαλίσει ότι έχει πραγματοποιηθεί 
αξιολόγηση ισοδυναμίας από την Επιτροπή 
σε σχέση με το ρυθμιστικό και εποπτικό 
πλαίσιο των τρίτων χωρών και θα πρέπει 
να προβλέπει συγκρίσιμο επίπεδο 
προστασίας των ιδιωτών πελατών της ΕΕ 
στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 181
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η παροχή υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Ένωση 
υπόκειται σε εθνικά καθεστώτα και 
απαιτήσεις. Τα εν λόγω καθεστώτα 
παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και οι 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με αυτά δεν 
απολαύουν της ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών ούτε του δικαιώματος 
εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος από 

(34) Η παροχή υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Ένωση 
υπόκειται σε εθνικά καθεστώτα και 
απαιτήσεις. Τα εν λόγω καθεστώτα 
παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και οι 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με αυτά δεν 
απολαύουν της ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών ούτε του δικαιώματος 
εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος από 
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εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένες.
Είναι σκόπιμο να θεσπιστεί κοινό 
ρυθμιστικό πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο.
Το σχετικό καθεστώς θα πρέπει να 
εναρμονίσει το υφιστάμενο 
κατακερματισμένο πλαίσιο, να 
διασφαλίσει τη βεβαιότητα και την ενιαία 
μεταχείριση των επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών που εισέρχονται στην Ένωση, να 
εξασφαλίσει ότι έχει πραγματοποιηθεί 
αξιολόγηση ισοδυναμίας από την Επιτροπή 
σε σχέση με το ρυθμιστικό και εποπτικό 
πλαίσιο των τρίτων χωρών και θα πρέπει 
να προβλέπει συγκρίσιμο επίπεδο 
προστασίας των επενδυτών της ΕΕ στους 
οποίους παρέχονται υπηρεσίες από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών.

εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένες.
Είναι σκόπιμο να θεσπιστεί κοινό 
ρυθμιστικό πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο.
Το σχετικό καθεστώς θα πρέπει να 
εναρμονίσει το υφιστάμενο 
κατακερματισμένο πλαίσιο, να 
διασφαλίσει τη βεβαιότητα και την ενιαία 
μεταχείριση των επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών που εισέρχονται στην Ένωση, να 
εξασφαλίσει ότι έχει πραγματοποιηθεί 
αξιολόγηση ισοδυναμίας από την Επιτροπή 
σε σχέση με το ρυθμιστικό και εποπτικό 
πλαίσιο των τρίτων χωρών και θα πρέπει 
να προβλέπει συγκρίσιμο επίπεδο 
προστασίας των επενδυτών της ΕΕ στους 
οποίους παρέχονται υπηρεσίες από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Κατά την 
εφαρμογή των απαιτήσεων που 
συνδέονται με επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει να έχουν κατά νου τον κεντρικό 
ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ στις 
παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, 
την αλληλεξάρτηση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ και 
τρίτων χωρών, και το όφελος που 
απορρέει από το διεθνές εμπόριο για τους 
επενδυτές, τους πολίτες, τις εταιρείες και 
τις δημόσιες αρχές της ΕΕ καθώς και την 
ευρωπαϊκή οικονομία. Έχοντας τούτο 
κατά νου, η εφαρμογή των απαιτήσεων 
τρίτων χωρών, δεν πρέπει, εκτός εάν 
δικαιολογείται από αντικειμενικές και 
τεκμηριωμένες ανησυχίες εποπτείας, να 
εμποδίζει τους επενδυτές και τους 
εκδότες της ΕΕ από το να επενδύουν ή να 
επιτυγχάνουν χρηματοδότηση από τρίτες 
χώρες, ούτε αντίστροφα πρέπει να 
εμποδίζει επενδυτές και εκδότες τρίτων 
χωρών από το να επενδύουν, να 
συγκεντρώνουν κεφάλαια ή να αποκτούν 
άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε 
ευρωπαϊκές αγορές.

Or. en
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Τροπολογία 182
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η παροχή υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Ένωση 
υπόκειται σε εθνικά καθεστώτα και 
απαιτήσεις. Τα εν λόγω καθεστώτα 
παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και οι 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με αυτά δεν 
απολαύουν της ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών ούτε του δικαιώματος 
εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος από 
εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένες.
Είναι σκόπιμο να θεσπιστεί κοινό 
ρυθμιστικό πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο.
Το σχετικό καθεστώς θα πρέπει να 
εναρμονίσει το υφιστάμενο 
κατακερματισμένο πλαίσιο, να 
διασφαλίσει τη βεβαιότητα και την ενιαία 
μεταχείριση των επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών που εισέρχονται στην Ένωση, να 
εξασφαλίσει ότι έχει πραγματοποιηθεί 
αξιολόγηση ισοδυναμίας από την Επιτροπή 
σε σχέση με το ρυθμιστικό και εποπτικό 
πλαίσιο των τρίτων χωρών και θα πρέπει 
να προβλέπει συγκρίσιμο επίπεδο 
προστασίας των επενδυτών της ΕΕ στους 
οποίους παρέχονται υπηρεσίες από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών.

(34) Η παροχή υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Ένωση 
υπόκειται σε εθνικά καθεστώτα και 
απαιτήσεις. Τα εν λόγω καθεστώτα 
παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και οι 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με αυτά δεν 
απολαύουν της ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών ούτε του δικαιώματος 
εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος από 
εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένες.
Είναι σκόπιμο να θεσπιστεί κοινό 
ρυθμιστικό πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο.
Το σχετικό καθεστώς θα πρέπει να 
εναρμονίσει το υφιστάμενο 
κατακερματισμένο πλαίσιο, να 
διασφαλίσει τη βεβαιότητα και την ενιαία 
μεταχείριση των επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών που εισέρχονται στην Ένωση, να 
εξασφαλίσει ότι έχει πραγματοποιηθεί 
αξιολόγηση ισοδυναμίας από την Επιτροπή 
σε σχέση με το ρυθμιστικό και εποπτικό 
πλαίσιο των τρίτων χωρών και θα πρέπει 
να προβλέπει συγκρίσιμο επίπεδο 
προστασίας των επενδυτών της ΕΕ στους 
οποίους παρέχονται υπηρεσίες από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Κατά την
εφαρμογή των απαιτήσεων που
συνδέονται με επιχειρήσεις τρίτων
χωρών, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη
πρέπει να έχουν κατά νου τον κεντρικό
ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ στις
παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, 
τη σημασία που έχει το ανοικτό πνεύμα 
για την προσέλκυση επενδύσεων, την 
ανάγκη να διαφυλαχθούν τα ευρωπαϊκά 
χρηματοπιστωτικά κέντρα, την 
αλληλεξάρτηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών της ΕΕ και τρίτων χωρών, 
καθώς και τα οφέλη που απορρέουν από 
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το διεθνές εμπόριο για τους επενδυτές και 
τους εκδότες, τους πολίτες, τις εταιρείες, 
τις δημόσιες αρχές της ΕΕ καθώς και την 
ευρωπαϊκή οικονομία. Ως προς το ευρύ
πεδίο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
που απαιτούν αδειοδότηση βάσει της
οδηγίας περί αγορών χρηματοπιστωτικών
μέσων, η εφαρμογή των απαιτήσεων 
τρίτων χωρών, δεν πρέπει, εκτός εάν 
δικαιολογείται από αντικειμενικές και 
τεκμηριωμένες ανησυχίες εποπτείας, να 
εμποδίζει τους επενδυτές και τους 
εκδότες της ΕΕ από το να επενδύουν ή να 
επιτυγχάνουν χρηματοδότηση από τρίτες 
χώρες, ούτε αντίστροφα πρέπει να 
εμποδίζει επενδυτές και εκδότες τρίτων 
χωρών από το να επενδύουν, να 
συγκεντρώνουν κεφάλαια ή να αποκτούν 
άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε 
ευρωπαϊκές αγορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προωθηθεί η ευημερία, η ανάπτυξη, η απασχόληση και η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα στην ΕΕ, υπάρχει ανάγκη προστασίας της ομαλής αλληλεπίδρασης των ευρωπαίων 
επενδυτών και εκδοτών με τις αγορές και τους παρόχους υπηρεσιών τρίτων χωρών και η 
συνέχιση της προσέλκυσης επενδυτών και εκδοτών τρίτων χωρών ώστε να επενδύσουν σε 
ενωσιακές αγορές και να συγκεντρώσουν κεφάλαια μέσω αυτών.

Τροπολογία 183
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η παροχή υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Ένωση 
υπόκειται σε εθνικά καθεστώτα και 
απαιτήσεις. Τα εν λόγω καθεστώτα 
παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και οι 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με αυτά δεν 

(34) Η παροχή υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Ένωση 
υπόκειται σε εθνικά καθεστώτα και 
απαιτήσεις. Τα εν λόγω καθεστώτα 
παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και οι 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με αυτά δεν 
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απολαύουν της ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών ούτε του δικαιώματος 
εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος από 
εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένες.
Είναι σκόπιμο να θεσπιστεί κοινό 
ρυθμιστικό πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο.
Το σχετικό καθεστώς θα πρέπει να 
εναρμονίσει το υφιστάμενο 
κατακερματισμένο πλαίσιο, να 
διασφαλίσει τη βεβαιότητα και την ενιαία 
μεταχείριση των επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών που εισέρχονται στην Ένωση, να 
εξασφαλίσει ότι έχει πραγματοποιηθεί 
αξιολόγηση ισοδυναμίας από την Επιτροπή 
σε σχέση με το ρυθμιστικό και εποπτικό 
πλαίσιο των τρίτων χωρών και θα πρέπει 
να προβλέπει συγκρίσιμο επίπεδο 
προστασίας των επενδυτών της ΕΕ στους 
οποίους παρέχονται υπηρεσίες από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών.

απολαύουν της ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών ούτε του δικαιώματος 
εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος από 
εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένες.
Επιπλέον, εάν επιτρέπεται σε επιχειρήσεις 
τρίτων χωρών να παρέχουν υπηρεσίες σε 
επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους που 
εδρεύουν στην ΕΕ χωρίς να 
υποχρεώνονται να ιδρύσουν 
υποκατάστημα εντός της ΕΕ, θα έχει ως 
αποτέλεσμα αυτές οι επιχειρήσεις να μην 
υπόκεινται στην εποπτεία του κράτους 
μέλους εντός του οποίου λειτουργούν ή 
στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
προτεινόμενες διατάξεις. Κατά συνέπεια,
είναι σκόπιμο να θεσπιστεί κοινό 
ρυθμιστικό πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο.
Το σχετικό καθεστώς θα πρέπει να 
εναρμονίσει το υφιστάμενο 
κατακερματισμένο πλαίσιο, να 
διασφαλίσει τη βεβαιότητα και την ενιαία 
μεταχείριση των επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών που εισέρχονται στην Ένωση, να 
εξασφαλίσει ότι έχει πραγματοποιηθεί 
αξιολόγηση ισοδυναμίας από την Επιτροπή 
σε σχέση με το ρυθμιστικό και εποπτικό 
πλαίσιο των τρίτων χωρών και θα πρέπει 
να προβλέπει συγκρίσιμο επίπεδο 
προστασίας των επενδυτών της ΕΕ στους 
οποίους παρέχονται υπηρεσίες από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών.

Or. pl

Τροπολογία 184
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Όταν θεσπίζει ουσιαστική 
ισοδυναμία για καθεστώτα τρίτων 
χωρών, η Επιτροπή πρέπει να 
περιορίζεται σε εκείνες τις διατάξεις που 
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έχουν συμφωνηθεί σε διεθνή βήματα 
όπως η G20. Παρόλο που οι κανόνες για
την υποχρέωση διαπραγματεύσεων
παραγώγων πρέπει να αποσκοπούν στο να
είναι όσο το δυνατόν πιο συντονισμένοι, 
σύμφωνα με τον κανονισμό EMIR, 
υπάρχουν πολλά τμήματα της παρούσας 
οδηγίας που βρίσκονται εκτός των 
δεσμεύσεων της G20 και δεν αποβλέπουν 
στη σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και 
κατά συνέπεια μπορεί να μην είναι 
κατάλληλα για άμεση υιοθέτηση από 
τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 185
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34β) Όταν διεξάγει τις εκτιμήσεις 
ισοδυναμίας τρίτων χωρών η Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίζει ότι ακολουθεί 
προσέγγιση η οποία δίνει πρώτη 
προτεραιότητα στους μεγαλύτερους 
εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, αφήνοντας 
τις χώρες που έχουν μόνο λίγες 
επιχειρήσεις με πρόσβαση στις ενωσιακές 
αγορές, έως ότου εκτιμηθούν πρώτα οι 
σημαντικότερες αγορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με περιορισμένους πόρους θα είναι σημαντικό να ιεραρχηθούν οι βασικές περιοχές 
δικαιοδοσίας έτσι ώστε να μην διαταράσσονται οι εμπορικές ανταλλαγές αλλά να υπάρξει 
μέγιστος αντίκτυπος σύντομα μετά την έγκριση της νομοθεσίας.
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Τροπολογία 186
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
πελάτες θα πρέπει πάντοτε να απαιτείται η 
ίδρυση υποκαταστήματος στην Ένωση. Η 
ίδρυση του υποκαταστήματος πρέπει να 
υπόκειται στην παροχή άδειας και στην 
υπαγωγή του σε εποπτεία στην Ένωση. Θα 
πρέπει να καταρτίζονται οι κατάλληλες 
ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ της 
ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής και της 
αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας. Η 
παροχή υπηρεσιών χωρίς υποκαταστήματα 
θα πρέπει να περιορίζεται στους 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους. Θα 
πρέπει να υπόκειται στην εγγραφή στα 
μητρώα της ΕΑΚΑΑ και στην υπαγωγή σε 
εποπτεία στην τρίτη χώρα. Θα πρέπει να 
καταρτίζονται οι κατάλληλες ρυθμίσεις 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΚΑΑ και των 
αρμόδιων αρχών της τρίτης χώρας.

(35) Για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
ή επαγγελματίες πελάτες θα πρέπει 
πάντοτε να απαιτείται η ίδρυση 
υποκαταστήματος στην Ένωση. Η ίδρυση 
του υποκαταστήματος πρέπει να υπόκειται 
στην παροχή άδειας και στην υπαγωγή του 
σε εποπτεία στην Ένωση. Θα πρέπει να 
καταρτίζονται οι κατάλληλες ρυθμίσεις 
συνεργασίας μεταξύ της ενδιαφερόμενης 
αρμόδιας αρχής και της αρμόδιας αρχής 
της τρίτης χώρας. Η παροχή υπηρεσιών 
χωρίς υποκαταστήματα θα πρέπει να 
περιορίζεται στους επιλέξιμους 
αντισυμβαλλομένους. Θα πρέπει να 
υπόκειται στην εγγραφή στα μητρώα της 
ΕΑΚΑΑ και στην υπαγωγή σε εποπτεία 
στην τρίτη χώρα. Θα πρέπει να 
καταρτίζονται οι κατάλληλες ρυθμίσεις 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΚΑΑ και των 
αρμόδιων αρχών της τρίτης χώρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission’s proposal covers provisions for investment firms offering services to retail 
clients and eligible counterparties but does not cover professional clients. It is the intention of 
the Commission to ensure the highest level of investor protection for both retail and 
professional clients. Therefore there must be a explicit inclusion of professional clients in the 
text and the same provisions of branch requirements and authorisation must apply to both 
retail and professional clients. The purpose of this inclusion is to avoid legal loopholes in the 
text and to ensure that ‘professional investors’ are not treated as ‘eligible counterparties’.

Τροπολογία 187
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
πελάτες θα πρέπει πάντοτε να απαιτείται 
η ίδρυση υποκαταστήματος στην Ένωση.
Η ίδρυση του υποκαταστήματος πρέπει να 
υπόκειται στην παροχή άδειας και στην 
υπαγωγή του σε εποπτεία στην Ένωση. Θα 
πρέπει να καταρτίζονται οι κατάλληλες 
ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ της 
ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής και της 
αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας. Η 
παροχή υπηρεσιών χωρίς 
υποκαταστήματα θα πρέπει να
περιορίζεται στους επιλέξιμους 
αντισυμβαλλομένους. Θα πρέπει να
υπόκειται στην εγγραφή στα μητρώα της 
ΕΑΚΑΑ και στην υπαγωγή σε εποπτεία
στην τρίτη χώρα. Θα πρέπει να 
καταρτίζονται οι κατάλληλες ρυθμίσεις 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΚΑΑ και των 
αρμόδιων αρχών της τρίτης χώρας.

(35) Επιχειρήσεις τρίτων χωρών που 
ιδρύουν υποκατάστημα στην Ένωση 
βάσει του κοινού ενωσιακού πλαισίου για
τα υποκαταστήματα πρέπει να είναι σε 
θέση να παρέχουν υπηρεσίες και να 
εκτελούν δραστηριότητες σε ολόκληρη
την Ένωση σε ιδιώτες πελάτες από το 
υποκατάστημα, τούτο όμως δεν πρέπει να 
εμποδίζει έναν ιδιώτη πελάτη από το να 
λαμβάνει υπηρεσίες από επιχείρηση 
τρίτης χώρας ύστερα από αποκλειστική 
πρωτοβουλία του πελάτη ή να λαμβάνει 
με άλλο τρόπο υπηρεσίες εκτός της 
Ένωσης ( ή σύμφωνα με εθνικό 
καθεστώς). Η ίδρυση του 
υποκαταστήματος πρέπει να υπόκειται 
στην παροχή άδειας και στην υπαγωγή του 
σε εποπτεία στην Ένωση. Θα πρέπει να 
καταρτίζονται οι κατάλληλες ρυθμίσεις 
συνεργασίας μεταξύ της ενδιαφερόμενης 
αρμόδιας αρχής και της αρμόδιας αρχής 
της τρίτης χώρας. Μετά τη χορήγηση της 
άδειας λειτουργίας, το υποκατάστημα
πρέπει να υπόκειται στην εποπτεία του 
κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένο· Η επιχείρηση της τρίτης 
χώρας πρέπει να μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη μέσω του 
υποκαταστήματος που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας και εποπτεύεται, σύμφωνα με 
διαδικασία γνωστοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες παρέχονται στο πλαίσιο συνεχιζόμενων 
σχέσεων μεταξύ επιχείρησης και πελάτη. Η διάταξη αυτή θα περιόριζε αδικαιολόγητα την 
πρόσβαση επενδυτών και αντισυμβαλλομένων από την ΕΕ σε υπηρεσίες που προσφέρονται από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών, αν απαγορευόταν, για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις αυτές να 
προσφέρουν πληροφορίες και ερευνητική δραστηριότητα προς τους υπάρχοντες πελάτες τους.
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Τροπολογία 188
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
πελάτες θα πρέπει πάντοτε να απαιτείται η 
ίδρυση υποκαταστήματος στην Ένωση. Η 
ίδρυση του υποκαταστήματος πρέπει να 
υπόκειται στην παροχή άδειας και στην 
υπαγωγή του σε εποπτεία στην Ένωση. Θα 
πρέπει να καταρτίζονται οι κατάλληλες 
ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ της 
ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής και της 
αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας. Η 
παροχή υπηρεσιών χωρίς υποκαταστήματα 
θα πρέπει να περιορίζεται στους 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους. Θα 
πρέπει να υπόκειται στην εγγραφή στα 
μητρώα της ΕΑΚΑΑ και στην υπαγωγή σε 
εποπτεία στην τρίτη χώρα. Θα πρέπει να 
καταρτίζονται οι κατάλληλες ρυθμίσεις 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΚΑΑ και των 
αρμόδιων αρχών της τρίτης χώρας.

(35) Για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
πελάτες θα πρέπει πάντοτε να απαιτείται η 
ίδρυση υποκαταστήματος στην Ένωση. Η 
ίδρυση του υποκαταστήματος πρέπει να 
υπόκειται στην παροχή άδειας και στην 
υπαγωγή του σε εποπτεία στην Ένωση. Θα 
πρέπει να καταρτίζονται οι κατάλληλες 
ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ της 
ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής και της 
αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας. Η 
παροχή υπηρεσιών χωρίς υποκαταστήματα 
θα πρέπει να περιορίζεται στους 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και 
στους επαγγελματίες πελάτες. Θα πρέπει 
να υπόκειται στην εγγραφή στα μητρώα 
της ΕΑΚΑΑ και στην υπαγωγή σε 
εποπτεία στην τρίτη χώρα. Θα πρέπει να 
καταρτίζονται οι κατάλληλες ρυθμίσεις 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΚΑΑ και των 
αρμόδιων αρχών της τρίτης χώρας.

Or. en

Τροπολογία 189
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
πελάτες θα πρέπει πάντοτε να απαιτείται η 
ίδρυση υποκαταστήματος στην Ένωση. Η 
ίδρυση του υποκαταστήματος πρέπει να 
υπόκειται στην παροχή άδειας και στην 
υπαγωγή του σε εποπτεία στην Ένωση. Θα 

(35) Για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
πελάτες θα πρέπει πάντοτε να απαιτείται η 
ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Ένωση.
Η ίδρυση του υποκαταστήματος πρέπει να 
υπόκειται στην παροχή άδειας και στην 
υπαγωγή του σε εποπτεία στην Ένωση. Θα 
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πρέπει να καταρτίζονται οι κατάλληλες 
ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ της 
ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής και της 
αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας. Η 
παροχή υπηρεσιών χωρίς υποκαταστήματα 
θα πρέπει να περιορίζεται στους 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους. Θα 
πρέπει να υπόκειται στην εγγραφή στα 
μητρώα της ΕΑΚΑΑ και στην υπαγωγή σε 
εποπτεία στην τρίτη χώρα. Θα πρέπει να 
καταρτίζονται οι κατάλληλες ρυθμίσεις 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΚΑΑ και των 
αρμόδιων αρχών της τρίτης χώρας.

πρέπει να καταρτίζονται οι κατάλληλες 
ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ της 
ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής και της 
αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας. Η 
παροχή υπηρεσιών χωρίς υποκαταστήματα 
θα πρέπει να περιορίζεται στους 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους. Θα 
πρέπει να υπόκειται στην εγγραφή στα 
μητρώα της ΕΑΚΑΑ και στην υπαγωγή σε 
εποπτεία στην τρίτη χώρα. Θα πρέπει να 
καταρτίζονται οι κατάλληλες ρυθμίσεις 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΚΑΑ και των 
αρμόδιων αρχών της τρίτης χώρας.

Or. en

Τροπολογία 190
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού που διέπουν την παροχή 
υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών 
στην Ένωση δεν θα πρέπει να θίγουν τη 
δυνατότητα προσώπων εγκατεστημένων 
στην Ένωση να δέχονται επενδυτικές 
υπηρεσίες από επιχείρηση τρίτης χώρας με 
δική τους αποκλειστικά πρωτοβουλία. 
Όταν μια επιχείρηση τρίτης χώρας παρέχει 
υπηρεσίες με αποκλειστική πρωτοβουλία 
προσώπου εγκατεστημένου στην Ένωση, 
οι υπηρεσίες δεν θα πρέπει να θεωρείται 
ότι παρέχονται στο έδαφος της Ένωσης. 
Στην περίπτωση που επιχείρηση τρίτης 
χώρας ενεργεί για την προσέλκυση 
πελατών ή δυνητικών πελατών στην 
Ένωση ή προωθεί ή διαφημίζει 
επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 
από κοινού με παρεπόμενες υπηρεσίες 
στην Ένωση, δεν θα πρέπει να θεωρείται 
ότι οι υπηρεσίες παρέχονται με 

(36) Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού που διέπουν την παροχή 
υπηρεσιών ή την άσκηση 
δραστηριοτήτων από επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών στην Ένωση δεν θα πρέπει να 
θίγουν τη δυνατότητα προσώπων 
εγκατεστημένων στην Ένωση να δέχονται 
επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
από επιχείρηση τρίτης χώρας με δική τους 
αποκλειστικά πρωτοβουλία, επιχειρήσεων 
επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, ή πιστωτικών ιδρυμάτων που 
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει 
της οδηγίας 2006/48/ΕΚ και παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν 
επενδυτικές δραστηριότητες να δέχονται 
επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
από επιχείρηση τρίτης χώρας, ή πελατών 
τέτοιων επιχειρήσεων επενδύσεων ή 
πιστωτικών ιδρυμάτων να δέχονται 
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αποκλειστική πρωτοβουλία του πελάτη. επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
από επιχείρηση τρίτης χώρας με τη 
μεσολάβηση αυτών των επιχειρήσεων 
επενδύσεων ή πιστωτικών ιδρυμάτων, ή 
προσώπων εγκατεστημένων στην Ένωση 
να δέχονται επενδυτικές υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες από επιχείρηση τρίτης 
χώρας εάν οι υπηρεσίες ή οι 
δραστηριότητες αυτές προσφέρονται έξω 
από την Ένωση. Όταν μια επιχείρηση 
τρίτης χώρας παρέχει υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες με αποκλειστική 
πρωτοβουλία προσώπου εγκατεστημένου 
στην Ένωση, οι υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες αυτές δεν θα πρέπει να 
θεωρείται ότι παρέχονται στο έδαφος της 
Ένωσης. Στην περίπτωση που επιχείρηση 
τρίτης χώρας ενεργεί για την προσέλκυση 
πελατών ή δυνητικών πελατών στην 
Ένωση ή προωθεί ή διαφημίζει 
επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 
από κοινού με παρεπόμενες υπηρεσίες 
στην Ένωση (κατά τρόπο διάφορο από 
ό,τι στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης 
σχέσης μεταξύ της επιχείρησης τρίτης 
χώρας και του προσώπου αυτού, που 
σχετίζεται με την προσφορά αυτών των 
υπηρεσιών ή την άσκηση αυτών των 
δραστηριοτήτων), δεν θα πρέπει να 
θεωρείται ότι οι υπηρεσίες ή οι 
δραστηριότητες παρέχονται με 
αποκλειστική πρωτοβουλία του πελάτη.
Όταν επιχείρηση τρίτης χώρας προσφέρει 
υπηρεσίες ή δραστηριότητες, απευθείας ή 
χρησιμοποιώντας τις μεσολαβητικά, προς 
επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, ή πιστωτικά ιδρύματα που έχουν 
λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει της 
οδηγίας 2006/48/ΕΚ και παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν 
επενδυτικές δραστηριότητες, αυτές οι 
υπηρεσίες ή δραστηριότητες της 
επιχείρησης τρίτης χώρας δεν πρέπει να 
θεωρείται ότι παρέχονται στο έδαφος της 
Ένωσης. Η επιχείρηση επενδύσεων που 
ενεργεί ως ενδιάμεση παραμένει 
υπεύθυνη για την παροχή στον πελάτη 
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της προστασίας που, βάσει της παρούσας 
οδηγίας, συνδέεται με την υπηρεσία που 
έχει προσφέρει στον πελάτη. Όταν ένα 
πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην 
Ένωση μετακινείται έξω από την Ένωση 
για να δεχθεί υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες που προσφέρονται από 
επιχείρηση τρίτης χώρας, ή εάν η 
χαρακτηριστική δραστηριότητα της 
επιχείρησης τρίτης χώρας υλοποιείται 
εκτός της Ένωσης, οι υπηρεσίες ή οι 
δταστηριότητες αυτές δεν πρέπει να 
θεωρείται ότι παρέχονται στο έδαφος της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες παρέχονται στο πλαίσιο συνεχιζόμενων 
σχέσεων μεταξύ επιχείρησης και πελάτη. Η διάταξη αυτή θα περιόριζε αδικαιολόγητα την 
πρόσβαση επενδυτών και αντισυμβαλλομένων από την ΕΕ σε υπηρεσίες που προσφέρονται από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών, αν απαγορευόταν, για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις αυτές να 
προσφέρουν πληροφορίες και ερευνητική δραστηριότητα προς τους υπάρχοντες πελάτες τους.

Τροπολογία 191
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού που διέπουν την παροχή 
υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών 
στην Ένωση δεν θα πρέπει να θίγουν τη 
δυνατότητα προσώπων εγκατεστημένων 
στην Ένωση να δέχονται επενδυτικές 
υπηρεσίες από επιχείρηση τρίτης χώρας με 
δική τους αποκλειστικά πρωτοβουλία. 
Όταν μια επιχείρηση τρίτης χώρας παρέχει 
υπηρεσίες με αποκλειστική πρωτοβουλία 
προσώπου εγκατεστημένου στην Ένωση, 
οι υπηρεσίες δεν θα πρέπει να θεωρείται 
ότι παρέχονται στο έδαφος της Ένωσης. 

(36) Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού που διέπουν την παροχή 
υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών 
στην Ένωση δεν θα πρέπει να θίγουν τη 
δυνατότητα ιδιωτών πελατών
εγκατεστημένων στην Ένωση να δέχονται 
επενδυτικές υπηρεσίες από επιχείρηση 
τρίτης χώρας με δική τους αποκλειστικά 
πρωτοβουλία. Όταν μια επιχείρηση τρίτης 
χώρας παρέχει υπηρεσίες με αποκλειστική 
πρωτοβουλία ιδιώτη πελάτη
εγκατεστημένου στην Ένωση, οι υπηρεσίες 
δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι παρέχονται 
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Στην περίπτωση που επιχείρηση τρίτης 
χώρας ενεργεί για την προσέλκυση 
πελατών ή δυνητικών πελατών στην 
Ένωση ή προωθεί ή διαφημίζει 
επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 
από κοινού με παρεπόμενες υπηρεσίες 
στην Ένωση, δεν θα πρέπει να θεωρείται 
ότι οι υπηρεσίες παρέχονται με 
αποκλειστική πρωτοβουλία του πελάτη.

στο έδαφος της Ένωσης. Στην περίπτωση 
που επιχείρηση τρίτης χώρας ενεργεί για 
την προσέλκυση πελατών ή δυνητικών 
πελατών στην Ένωση ή προωθεί ή 
διαφημίζει επενδυτικές υπηρεσίες και 
δραστηριότητες από κοινού με 
παρεπόμενες υπηρεσίες στην Ένωση, δεν 
θα πρέπει να θεωρείται ότι οι υπηρεσίες 
παρέχονται με αποκλειστική πρωτοβουλία 
του πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 192
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού που διέπουν την παροχή 
υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών στην Ένωση δεν θα πρέπει να 
θίγουν τη δυνατότητα προσώπων 
εγκατεστημένων στην Ένωση να δέχονται 
επενδυτικές υπηρεσίες από επιχείρηση 
τρίτης χώρας με δική τους αποκλειστικά 
πρωτοβουλία. Όταν μια επιχείρηση 
τρίτης χώρας παρέχει υπηρεσίες με 
αποκλειστική πρωτοβουλία προσώπου 
εγκατεστημένου στην Ένωση, οι 
υπηρεσίες δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι 
παρέχονται στο έδαφος της Ένωσης. 
Στην περίπτωση που επιχείρηση τρίτης 
χώρας ενεργεί για την προσέλκυση 
πελατών ή δυνητικών πελατών στην 
Ένωση ή προωθεί ή διαφημίζει 
επενδυτικές υπηρεσίες και 
δραστηριότητες από κοινού με 
παρεπόμενες υπηρεσίες στην Ένωση, δεν 
θα πρέπει να θεωρείται ότι οι υπηρεσίες
παρέχονται με αποκλειστική 
πρωτοβουλία του πελάτη.

(36) Δεν θα πρέπει να απαιτείται από 
επιχείρηση τρίτης χώρας να είναι 
αδειοδοτημένη ή εγγεγραμένη σε μητρώο 
στην ΕΕ, όταν προσφέρει υπηρεσίες με 
πρωτοβουλία πελάτη εγκατεστημένου 
στην ΕΕ, αν προσφέρει υπηρεσίες μόνο 
σε επιχειρήσεις αδειοδοτημένες δυνάμει 
της MiFID, ή εάν η υπηρεσία 
προσφέρεται αποκλειστικά εκτός της ΕΕ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η διάταξη αυτή ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης των 
επιχειρήσεων της ΕΕ στις αγορές τρίτων χωρών, αφού ορισμένες τρίτες χώρες δεν θα φθάσουν 
ποτέ τα επίπεδα ισοτιμίας της ΕΕ και, ωστόσο, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τοπικές οντότητες 
για την διεκπεραίωση ορισμένων δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 193
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Διάφορες δόλιες πρακτικές έχουν 
σημειωθεί στις δευτερογενείς αγορές 
άμεσης παράδοσης δικαιωμάτων 
εκπομπής, γεγονός που θα μπορούσε να 
υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα 
συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής, τα οποία θεσπίστηκαν με την 
οδηγία 2003/87/ΕΚ, και λαμβάνονται 
μέτρα για την ενίσχυση του συστήματος 
των μητρώων δικαιωμάτων εκπομπής και 
των προϋποθέσεων ανοίγματος 
λογαριασμού για την εμπορία 
δικαιωμάτων. Για να ενισχυθεί η 
ακεραιότητα και να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική λειτουργία των εν λόγω 
αγορών, συμπεριλαμβανομένης της 
πλήρους εποπτείας της συναλλακτικής 
δραστηριότητας, είναι σκόπιμο να 
συμπληρωθούν τα μέτρα που λαμβάνονται 
δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, με την 
πλήρη υπαγωγή των δικαιωμάτων 
εκπομπής στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2003, για τις πράξεις προσώπων που 
κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και 

(37) Διάφορες δόλιες πρακτικές έχουν 
σημειωθεί στις δευτερογενείς αγορές 
άμεσης παράδοσης δικαιωμάτων 
εκπομπής, γεγονός που θα μπορούσε να 
υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα 
συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής, τα οποία θεσπίστηκαν με την 
οδηγία 2003/87/ΕΚ, και λαμβάνονται 
μέτρα για την ενίσχυση του συστήματος 
των μητρώων δικαιωμάτων εκπομπής και 
των προϋποθέσεων ανοίγματος 
λογαριασμού για την εμπορία 
δικαιωμάτων. Για να ενισχυθεί η 
ακεραιότητα και να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική λειτουργία των εν λόγω 
αγορών, συμπεριλαμβανομένης της 
πλήρους εποπτείας της συναλλακτικής 
δραστηριότητας, είναι σκόπιμο να 
συμπληρωθούν τα μέτρα που λαμβάνονται 
δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, με την 
πλήρη υπαγωγή των δικαιωμάτων 
εκπομπής στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2003, για τις πράξεις προσώπων που 
κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και 
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τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς 
(κατάχρηση αγοράς), κατατάσσοντάς τα 
στα χρηματοπιστωτικά μέσα.

τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς 
(κατάχρηση αγοράς).

Or. en

Τροπολογία 194
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Θα πρέπει να δοθεί η εξουσία στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης. Ειδικότερα, οι κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να 
εκδίδονται για συγκεκριμένες λεπτομέρειες 
που αφορούν τους ορισμούς· για τα ακριβή 
χαρακτηριστικά των απαιτήσεων 
συναλλακτικής διαφάνειας· για τις 
λεπτομερείς προϋποθέσεις των απαλλαγών 
από την προσυναλλακτική διαφάνεια· για 
τις ρυθμίσεις αναβολής της δημοσίευσης 
των μετασυναλλακτικών πληροφοριών· για 
τα κριτήρια εφαρμογής των υποχρεώσεων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας που 
υπέχουν οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές, για ειδικές διατάξεις για 
θέματα κόστους που σχετίζονται με τη 
διαθεσιμότητα δεδομένων της αγοράς· για 
τα κριτήρια έγκρισης ή άρνησης της 
πρόσβασης μεταξύ τόπων 
διαπραγμάτευσης και CCP· και για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των συνθηκών, 
υπό τις οποίες απειλές για την προστασία 
των επενδυτών, την εύρυθμη λειτουργία 
και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ένωσης ενδέχεται να 
δικαιολογούν την ανάληψη δράσης από 
την ΕΑΚΑΑ.

(38) Θα πρέπει να δοθεί η εξουσία στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης. Ειδικότερα, οι κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να 
εκδίδονται για συγκεκριμένες λεπτομέρειες 
που αφορούν τους ορισμούς· για τα ακριβή 
χαρακτηριστικά των απαιτήσεων 
συναλλακτικής διαφάνειας· για τις 
λεπτομερείς προϋποθέσεις των απαλλαγών 
από την προσυναλλακτική διαφάνεια· για 
τις ρυθμίσεις αναβολής της δημοσίευσης 
των μετασυναλλακτικών πληροφοριών· για 
τα κριτήρια εφαρμογής των υποχρεώσεων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας που 
υπέχουν οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές, για ειδικές διατάξεις για 
θέματα κόστους που σχετίζονται με τη 
διαθεσιμότητα δεδομένων της αγοράς· για 
τα κριτήρια έγκρισης ή άρνησης της 
πρόσβασης μεταξύ τόπων 
διαπραγμάτευσης και CCP· και για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των συνθηκών, 
υπό τις οποίες απειλές για την προστασία 
των επενδυτών, την εύρυθμη λειτουργία 
και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ένωσης ενδέχεται να 
δικαιολογούν την ανάληψη δράσης από 
την ΕΑΚΑΑ. Οι τεχνικής φύσης πράξεις 
κατ' εξουσιοδότηση πρέπει να αποτελούν 
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αντικείμενο προηγούμενης διαβούλευσης 
με την ΕΑΚΑΑ.

Or. pl

Τροπολογία 195
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Στις εκθέσεις της Επιτροπής που 
αφορούν τη δέσμη κανονιστικών μέτρων 
για τις χρηματοπιστωτικές αγορές (όπου 
περιλαμβάνονται, εκτός από τον παρόντα 
κανονισμό, η οδηγία για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, 
καθώς και ο κανονισμός για τις πράξεις 
προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές 
πληροφορίες και τις πράξεις 
χειραγώγησης της αγοράς) δύο έτη μετά 
την έναρξη ισχύος τους, είναι σημαντικό 
να επανεξεταστεί η δέσμη στο σύνολό της 
και η Επιτροπή να παρουσιάσει, 
ενδεχομένως, τις κατάλληλες προτάσεις, 
περιλαμβανομένων προτάσεων βάσει των 
οποίων όλες οι προσφορές αγοράς ή 
πώλησης και όλες ποι επιχειρηματικές 
συναλλαγές θα πρέπει να κοινοποιούνται, 
σε πραγματικό χρόνο, όχι στις αρμόδιες 
αρχές αλλά σε ένα σύστημα που θα έχει 
οριστεί από την ΕΑΚΑΑ, μέσω του 
οποίου οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να 
αποκτήσουν όλες τις πληροφορίες που 
ζητούν και το οποίο θα λειτουργεί ως 
ενιαίο ενοποιημένο δελτίο και ως 
κεντρικό σύστημα συνεργασίας, μέσω του 
οποίου θα μπορούν να παρατηρούνται 
όλες οι καταχρηστικές πρακτικές, σε 
διάφορες αγορές και σε διάφορες χώρες.

Or. fi
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Τροπολογία 196
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, στα πιστωτικά 
ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας βάσει της οδηγίας [νέα 
MiFID], όταν τα εν λόγω ιδρύματα 
παρέχουν μία ή πλείονες επενδυτικές 
υπηρεσίες ή/και ασκούν επενδυτικές 
δραστηριότητες, και στις ρυθμιζόμενες 
αγορές.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας βάσει της οδηγίας [νέα 
MiFID] και στα πιστωτικά ιδρύματα που 
έχουν λάβει άδεια βάσει της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, όταν τα εν λόγω ιδρύματα 
παρέχουν μία ή πλείονες επενδυτικές 
υπηρεσίες ή/και ασκούν επενδυτικές 
δραστηριότητες, και στις ρυθμιζόμενες 
αγορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν λαμβάνουν άδεια βάσει της MiFID2. Βλ. άρθρο 1, παράγραφος 2, 
MiFID2.

Τροπολογία 197
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο τίτλος V του παρόντος κανονισμού 
εφαρμόζεται επίσης σε όλους τους 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους, όπως ορίζονται στο 
άρθρο [2 αριθ. 6)], και σε όλους τους μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους που εμπίπτουν στο 
άρθρο [5 παράγραφος 1 στοιχείο β)] του 
κανονισμού [ ] (EMIR).

3. Ο τίτλος V του παρόντος κανονισμού 
εφαρμόζεται επίσης σε όλους τους 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους, όπως ορίζονται στο 
άρθρο [2 αριθ. 6)], και σε όλους τους μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους που εμπίπτουν στο 
άρθρο [10 παράγραφος 1 στοιχείο β)] του 
κανονισμού [ ] (EMIR).
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Or. en

Τροπολογία 198
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ο τίτλος VIΙI του παρόντος 
κανονισμού ισχύει για εταιρείες τρίτων 
χωρών που προσφέρουν επενδυτικές 
υπηρεσίες ή δραστηριότητες, εντός ενός 
κράτους μέλους, αλλά όχι μέσω ενός 
υποκαταστήματος σε αυτό το κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του τίτλου VIIΙ ισχύουν μόνο για εταιρείες τρίτων χωρών. Αυτές δεν είναι 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει της 
MiFID2.

Τροπολογία 199
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ο τίτλος VΙΙ του παρόντος 
κανονισμού εφαρμόζεται επίσης σε όλους 
τους χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της οδηγίας [νέα MiFID].

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχει "συνολική εξαίρεση" για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη βάση των
MiFID/MiFIR και πρέπει να ισχύουν ελάχιστες απαιτήσεις για όλους. Η εφαρμογή του τίτλου
VII θα επιτρέπει τουλάχιστον στην ΕΚΑΑ να παρεμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις.

Τροπολογία 200
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η ανακοίνωση πληροφοριών μετά 
από τη συναλλαγή, στην οποία 
αναφέρονται τα άρθρα 19 και 20, καθώς 
και η υποχρέωση αναφοράς συναλλαγών, 
που ορίζεται στο άρθρο 23, δεν ισχύουν 
για συναλλαγές στις οποίες είναι 
αντισυμβαλλόμενη μια κεντρική τράπεζα 
του ΕΣΚΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ η ανακοίνωση πληροφοριών σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται από κεντρικές 
τράπεζες ως μέρος των καταστατικών στόχων και υποχρεώσεών τους δεν θα πετύχαινε 
μεγαλύτερη διαφάνεια για την αγορά, η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων αυτών, 
δηλαδή στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής ή του ξένου συναλλάγματος, και κατά συνέπεια η 
αποτελεσματικότητα των κεντρικών τραπεζών στα πεδία αυτά, που στηρίζεται στη χρονική 
καταλληλότητα και την εμπιστευτικότητα, θα επηρεαζόταν αρνητικότατα από την ανακοίνωση 
πληροφοριών σχετικά με αυτές τις συναλλαγές, είτε άμεσα, είτε και με κάποια χρονική 
υστέρηση.

Τροπολογία 201
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)



PE489.472v01-00 112/201 AM\901839EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν, 
πλήρως ή εν μέρει, από την εφαρμογή 
των άρθρων 7, 9, 17 και 20 τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα σε τοπικό 
νόμισμα που δεν είναι σημαντικό νόμισμα 
διεθνών συναλλαγών. Τα κράτη μέλη 
αναφέρουν στην ΕΚΑΑ τη σκοπούμενη 
χρήση της εξαίρεσης αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες απαιτήσεις διαφάνειας και συστηματικών εσωτερικοποιητών θα μπορούσαν 
να έχουν πολύ αρνητικές συνέπειες για τη ρευστότητα σε μικρές αγορές μη μετοχικών 
προϊόντων, όπου τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εκδοθεί σε νόμισμα που δεν είναι σημαντικό 
νόμισμα διεθνών συναλλαγών, με αποτέλεσμα να προκαλείται υψηλό κόστος για τα κράτη και 
άλλους εκδότες. Κατ' αναλογία προς το άρθρο 113, στοιχείο γ), σημείο 4, της οδηγίας
2009/11/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να χορηγούν εξαιρέσεις από τα άρθρα 7, 9, 
17 και 20, ώστε να εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία νέων ή υπαρχουσών αγορών σε περιοχές
"μικρών" νομισμάτων.

Τροπολογία 202
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Οι διατάξεις του τίτλου VIIΙ ισχύουν 
μόνο για εταιρείες τρίτων χωρών. Οι 
εταιρείες αυτές δεν είναι επιχειρήσεις 
επενδύσεων ή πιστωτικά ιδρύματα που 
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει της 
οδηγίας [νέα MiFID].

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του τίτλου VIIΙδεν πρέπει να  ισχύουν όταν οι εταιρείες τρίτων χωρών 
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επωφελούνται από το διαβατήριο.

Τροπολογία 203
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1 α
Υποχρέωση συναλλαγής σε αγορές 

αναγνωρισμένες από τη MIFID
1. Ιδιώτες πελάτες και επαγγελματίες 
πελάτες διενεργούν συναλλαγές κανονικού 
μεγέθους αγοράς σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα, σε:
α) ρυθμιζόμενες αγορές,
β) ΠΜΔ.
Όταν το χρηματοπιστωτικό μέσο δεν 
είναι διαθέσιμο σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
ΠΜΔ, οι επαγγελματίες πελάτες και 
ιδιώτες πελάτες μπορούν να διενεργούν 
συναλλαγές εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς ή 
ΠΜΔ. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για 
επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους.
2. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 24, οι 
επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι διενεργούν 
συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα 
σε:
γ) ρυθμιζόμενες αγορές,
δ) ΠΜΔ,
ε) ΜΟΔ,
στ) συστηματικούς εσωτερικοποιητές,
ζ) εξωχρηματιστηριακά.
Οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν 
να συναλλάσσονται εκτός των επισήμων 
χρηματιστηριακών αγορών, μόνο όταν 
στα χαρακτηριστικά των συναλλαγών 
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περιλαμβάνεται ότι πραγματοποιούνται 
«επί τούτου» σε μη τακτική βάση, ότι 
διενεργούνται με αντισυμβαλλόμενους 
από τον τομέα της χονδρικής και 
αποτελούν τμήμα επιχειρηματικής 
σχέσης η οποία χαρακτηρίζεται από 
συναλλαγές όγκου μεγαλύτερου από τον 
κανονικό όγκο συναλλαγών της αγοράς 
και ότι στο πλαίσιό τους οι πράξεις 
διενεργούνται εκτός των συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται συνήθως από την 
εκάστοτε εταιρεία για τις συναλλαγές της 
ως συστηματικού εσωτερικοποιητή.

Or. en

Τροπολογία 204
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «πολυμερές σύστημα»: σύστημα που 
επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση 
ενδιαφερόντων για την αγορά και πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων, δια του 
οποίου ο διαχειριστής δεν αναλαμβάνει 
κεφαλαιακό κίνδυνο, ανεξάρτητα από τον 
πραγματικό αριθμό εντολών που 
εκτελούνται στις συναλλαγές·

Or. en

Αιτιολόγηση

The definition of ‘multilateral trading’ should clarify that the main characteristic of 
multilateral trading is the fact that the broker (or market operator) operating the platform is 
not taking on any risks - that is, it is not buying or selling on its own account. If the broker 
were to be taking on capital risks, it would be subject to Systematic Internalisation rules (or 
be considered as doing OTC, if it qualifies for the criteria), which are much more flexible 
than multilateral trading rules. The reference to ‘irrespective of the actual number of orders 
that are executed in the resulting transactions’ is also a necessary classification because in 
the past there has been uncertainty about whether a system that crosses two orders is 
multilateral (it should be clarified that it is).
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Τροπολογία 205
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) «διμερές σύστημα»: σύστημα που 
επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση 
ενδιαφερόντων για την αγορά και πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων, δια του 
οποίου ο διαχειριστής της επιχείρησης 
επενδύσεων αναλαμβάνει κεφαλαιακό 
κίνδυνο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάκριση μεταξύ πολυμερούς και διμερούς συναλλαγής είναι εξαιρετικά σημαντική και πρέπει 
να αποσαφηνιστεί. Χωρίς σαφή διάκριση, τα συστήματα που είναι στην πραγματικότητα 
πολυμερή, μπορούν να ισχυριστούν ότι είναι διμερή (για τα οποία οι απαιτήσεις είναι 
χαλαρότερες). Έτσι, επιπλέον του ορισμού των πολυμερών συναλλαγών, η MiFIR πρέπει επίσης 
να ορίζει τη διμερή συναλλαγή. Αυτό πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα αποσαφηνίζει ότι το 
κύριο χαρακτηριστικό της διμερούς συναλλαγής είναι πως ο διαμεσολαβητής αναλαμβάνει 
κεφαλαιακό κίνδυνο.

Τροπολογία 206
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «συστηματικός εσωτερικοποιητής» 
(systematic internaliser): επιχείρηση 
επενδύσεων η οποία συναλλάσσεται κατά 
τρόπο οργανωμένο, συχνά και 
συστηματικά για ίδιο λογαριασμό 
εκτελώντας εντολές πελατών εκτός 
ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ ή ΜΟΔ·

(3) «συστηματικός εσωτερικοποιητής» 
(systematic internaliser): επιχείρηση 
επενδύσεων η οποία διενεργεί διμερείς 
συναλλαγές κατά τρόπο οργανωμένο, 
συχνά και συστηματικά 
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Or. en

Αιτιολόγηση

It is essential to clarify the existing venue classification so as to close the existing loopholes 
that have allowed certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either 
as a SI or an MTF. Hence it introduces a clearer definition of Systematic Internalisation that 
uses the new and explicit definition of bilateral trading. Hence, Systematic Internalisation is a 
kind of bilateral trading that is done an organised, frequent and systematic basis. The 
reference to own account dealing is deleted because this aspect is already included in the 
bilateral trading definition on which this is based.

Τροπολογία 207
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «συστηματικός εσωτερικοποιητής» 
(systematic internaliser): επιχείρηση 
επενδύσεων η οποία συναλλάσσεται κατά 
τρόπο οργανωμένο, συχνά και 
συστηματικά για ίδιο λογαριασμό 
εκτελώντας εντολές πελατών εκτός 
ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ ή ΜΟΔ·

(3) «συστηματικός εσωτερικοποιητής» 
(systematic internaliser): επιχείρηση 
επενδύσεων η οποία διενεργεί διμερείς 
συναλλαγές κατά τρόπο οργανωμένο, 
συχνά και συστηματικά 

Or. en

Τροπολογία 208
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «συστηματικός εσωτερικοποιητής» 
(systematic internaliser): επιχείρηση 
επενδύσεων η οποία συναλλάσσεται κατά 
τρόπο οργανωμένο, συχνά και 
συστηματικά για ίδιο λογαριασμό 
εκτελώντας εντολές πελατών εκτός 

(3) «συστηματικός εσωτερικοποιητής» 
(systematic internaliser): επιχείρηση 
επενδύσεων η οποία συναλλάσσεται κατά 
τρόπο οργανωμένο, τακτικά και 
συστηματικά για ίδιο λογαριασμό 
εκτελώντας εντολές πελατών εκτός 
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ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ ή ΜΟΔ· ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ ή ΜΟΔ·

Or. en

Τροπολογία 209
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «συστηματικός εσωτερικοποιητής» 
(systematic internaliser): επιχείρηση 
επενδύσεων η οποία συναλλάσσεται κατά 
τρόπο οργανωμένο, συχνά και 
συστηματικά για ίδιο λογαριασμό 
εκτελώντας εντολές πελατών εκτός 
ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ ή ΜΟΔ·

(3) «συστηματικός εσωτερικοποιητής» 
(systematic internaliser): επιχείρηση 
επενδύσεων η οποία διενεργεί διμερείς 
συναλλαγές κατά τρόπο οργανωμένο, 
συχνά και συστηματικά 

Or. en

Τροπολογία 210
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «συστηματικός εσωτερικοποιητής» 
(systematic internaliser): επιχείρηση 
επενδύσεων η οποία συναλλάσσεται κατά 
τρόπο οργανωμένο, συχνά και 
συστηματικά για ίδιο λογαριασμό 
εκτελώντας εντολές πελατών εκτός 
ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ ή ΜΟΔ·

(3) «συστηματικός εσωτερικοποιητής» 
(systematic internaliser): επιχείρηση 
επενδύσεων η οποία συναλλάσσεται κατά 
τρόπο οργανωμένο, συχνά και 
συστηματικά για ίδιο λογαριασμό 
εκτελώντας εντολές πελατών εκτός 
ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ ή ΜΟΔ και 
της οποίας η δραστηριότητα πληροί τα 
εξής κριτήρια:·
α) η δραστηριότητα διαδραματίζει 
ουσιαστικό εμπορικό ρόλο για την 
επιχείρηση και ασκείται με κανόνες και 
διαδικασίες που δεν παρέχουν διακριτική 
ευχέρεια· τα ποιοτικά και ποσοτικά 
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κριτήρια για την αξιολόγηση της 
σημασίας του εμπορικού ρόλου 
προσδιορίζονται από την ΕΑΚΑΑ·
β) η δραστηριότητα ασκείται από 
προσωπικό ή από αυτοματοποιημένο 
τεχνικό σύστημα που ορίζεται ειδικά για 
το σκοπό αυτό, ανεξαρτήτως του αν το εν 
λόγω προσωπικό ή σύστημα 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον 
σκοπό αυτόν·
γ) η δραστηριότητα είναι διαθέσιμη 
στους πελάτες σε τακτική ή συνεχή βάση.

Or. en

Τροπολογία 211
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «ρυθμιζόμενη αγορά»: πολυμερές 
σύστημα που το διευθύνει ή το 
εκμεταλλεύεται διαχειριστής αγοράς, το 
οποίο επιτρέπει ή διευκολύνει την 
προσέγγιση πλειόνων συμφερόντων τρίτων 
για την αγορά και την πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων – εντός του 
συστήματος και σύμφωνα με τους 
κανόνες του που δεν παρέχουν διακριτική 
ευχέρεια – κατά τρόπο καταλήγοντα στη 
σύναψη σύμβασης σχετικής με 
χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση βάσει των κανόνων και/ή 
των συστημάτων του και το οποίο έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας και λειτουργεί 
κανονικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Τίτλου ΙΙΙ της οδηγίας [νέα MiFID]·

(5) «ρυθμιζόμενη αγορά»: πολυμερές 
σύστημα που το διευθύνει ή το 
εκμεταλλεύεται διαχειριστής αγοράς, το 
οποίο επιτρέπει ή διευκολύνει την 
προσέγγιση πλειόνων συμφερόντων τρίτων 
για την αγορά και την πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων – εντός του 
συστήματος – κατά τρόπο καταλήγοντα 
στη σύναψη σύμβασης σχετικής με 
χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση βάσει των κανόνων και/ή 
των συστημάτων του και το οποίο έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας και λειτουργεί 
κανονικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Τίτλου ΙΙΙ της οδηγίας [νέα MiFID]·

Or. en
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Αιτιολόγηση

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while  maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Τροπολογία 212
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «ρυθμιζόμενη αγορά»: πολυμερές 
σύστημα που το διευθύνει ή το 
εκμεταλλεύεται διαχειριστής αγοράς, το 
οποίο επιτρέπει ή διευκολύνει την 
προσέγγιση πλειόνων συμφερόντων τρίτων 
για την αγορά και την πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων – εντός του 
συστήματος και σύμφωνα με τους 
κανόνες του που δεν παρέχουν διακριτική 
ευχέρεια – κατά τρόπο καταλήγοντα στη 
σύναψη σύμβασης σχετικής με 
χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση βάσει των κανόνων και/ή 
των συστημάτων του και το οποίο έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας και λειτουργεί 
κανονικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Τίτλου ΙΙΙ της οδηγίας [νέα MiFID]·

(5) «ρυθμιζόμενη αγορά»: πολυμερές 
σύστημα που το διευθύνει ή το 
εκμεταλλεύεται διαχειριστής αγοράς, το 
οποίο επιτρέπει ή διευκολύνει την 
προσέγγιση πλειόνων συμφερόντων τρίτων 
για την αγορά και την πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων – εντός του 
συστήματος – κατά τρόπο καταλήγοντα 
στη σύναψη σύμβασης σχετικής με 
χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση βάσει των κανόνων και/ή 
των συστημάτων του και το οποίο έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας και λειτουργεί 
κανονικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Τίτλου ΙΙΙ της οδηγίας [νέα MiFID]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη παροχή διακριτικής ευχέρειας διαγράφεται από τον ορισμό της ρυθμιζόμενης αγοράς, 
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ώστε να κλείσει το "παράθυρο" που επέτρεπε στα δίκτυα διασταύρωσης εντολών (BCNs) να 
παρακάμπτουν τον κανόνα.  Η υποχρέωση της μη διακριτικής ευχέρειας πρέπει να διαγραφεί 
από τον ορισμό τόσο των ρυθμιζόμενων αγορών όσο και των ΠΜΔ, ώστε να διαχωριστεί 
σαφώς η δραστηριότητα από το καθεστώς που της επιβάλλεται.

Τροπολογία 213
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «ρυθμιζόμενη αγορά»: πολυμερές 
σύστημα που το διευθύνει ή το 
εκμεταλλεύεται διαχειριστής αγοράς, το 
οποίο επιτρέπει ή διευκολύνει την 
προσέγγιση πλειόνων συμφερόντων τρίτων 
για την αγορά και την πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων – εντός του 
συστήματος και σύμφωνα με τους 
κανόνες του που δεν παρέχουν διακριτική 
ευχέρεια – κατά τρόπο καταλήγοντα στη 
σύναψη σύμβασης σχετικής με 
χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση βάσει των κανόνων και/ή 
των συστημάτων του και το οποίο έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας και λειτουργεί 
κανονικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Τίτλου ΙΙΙ της οδηγίας [νέα MiFID]·

(5) «ρυθμιζόμενη αγορά»: πολυμερές 
σύστημα που το διευθύνει ή το 
εκμεταλλεύεται διαχειριστής αγοράς, το 
οποίο επιτρέπει ή διευκολύνει την 
προσέγγιση πλειόνων συμφερόντων τρίτων
για την αγορά και την πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων – εντός του 
συστήματος – κατά τρόπο καταλήγοντα 
στη σύναψη σύμβασης σχετικής με 
χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση βάσει των κανόνων και/ή 
των συστημάτων του και το οποίο έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας και λειτουργεί 
κανονικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Τίτλου ΙΙΙ της οδηγίας [νέα MiFID]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δίκαιη και ομαλή διαπραγμάτευση επιβάλλει την εκτέλεση των εντολών των συμμετεχόντων 
χωρίς διακριτική ευχέρεια. Αυτό, ωστόσο, θα πρέπει μάλλον να αποτελεί απαίτηση και όχι 
χαρακτηριστικό της ρυθμιζόμενης αγοράς.

Τροπολογία 214
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «ρυθμιζόμενη αγορά»: πολυμερές 
σύστημα που το διευθύνει ή το 
εκμεταλλεύεται διαχειριστής αγοράς, το 
οποίο επιτρέπει ή διευκολύνει την 
προσέγγιση πλειόνων συμφερόντων τρίτων 
για την αγορά και την πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων – εντός του 
συστήματος και σύμφωνα με τους κανόνες 
του που δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια 
– κατά τρόπο καταλήγοντα στη σύναψη 
σύμβασης σχετικής με χρηματοπιστωτικά 
μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
βάσει των κανόνων και/ή των συστημάτων 
του και το οποίο έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας και λειτουργεί κανονικά και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου ΙΙΙ 
της οδηγίας [νέα MiFID]·

(5) «ρυθμιζόμενη αγορά»: πολυμερές 
σύστημα, που επιτρέπει την προσέγγιση 
τουλάχιστον τεσσάρων διαφορετικών και 
ανεξάρτητων συμμετεχόντων, κανείς εκ 
των οποίων δεν χειρίζεται περισσότερο 
από το 30% των εντολών ή συναλλαγών,
που το διευθύνει ή το εκμεταλλεύεται 
διαχειριστής αγοράς, το οποίο επιτρέπει ή 
διευκολύνει την προσέγγιση πλειόνων 
συμφερόντων τρίτων για την αγορά και 
την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων –
εντός του συστήματος και σύμφωνα με 
τους κανόνες του που δεν παρέχουν 
διακριτική ευχέρεια – κατά τρόπο 
καταλήγοντα στη σύναψη σύμβασης 
σχετικής με χρηματοπιστωτικά μέσα 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση βάσει των 
κανόνων και/ή των συστημάτων του και το 
οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας και 
λειτουργεί κανονικά και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Τίτλου ΙΙΙ της οδηγίας [νέα 
MiFID]·

Or. en

Τροπολογία 215
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) «πολυμερές σύστημα»: σύστημα που 
επιτρέπει την προσέγγιση ενδιαφερόντων 
για την αγορά και πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων και όπου ο 
διαχειριστής παραμένει ουδέτερος, 
ανεξάρτητα από τον πραγματικό αριθμό 
εντολών που εκτελούνται στις 
συναλλαγές·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Εισάγεται ένας ορισμός για την αποσαφήνιση της διάκρισης μεταξύ πολυμερών και διμερών 
συναλλαγών.

Τροπολογία 216
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) «διμερές σύστημα»: σύστημα που 
επιτρέπει την προσέγγιση ενδιαφερόντων 
για την αγορά και πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων, δια του 
οποίου ο διαχειριστής της επιχείρησης 
επενδύσεων αναλαμβάνει δικό του 
κεφαλαιακό κίνδυνο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισάγεται ένας ορισμός για την αποσαφήνιση της διάκρισης μεταξύ πολυμερών και διμερών 
συναλλαγών.

Τροπολογία 217
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «πολυμερής μηχανισμός 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)»: πολυμερές 
σύστημα που το εκμεταλλεύεται 
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής 
αγοράς, εντός του οποίου συναντώνται 
πλείονα συμφέροντα τρίτων για την αγορά 
και την πώληση χρηματοπιστωτικών 

(6) «πολυμερής μηχανισμός 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)»: πολυμερές 
σύστημα που το εκμεταλλεύεται 
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής 
αγοράς, εντός του οποίου συναντώνται 
πλείονα συμφέροντα τρίτων για την αγορά 
και την πώληση χρηματοπιστωτικών 
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μέσων – εντός του συστήματος και 
σύμφωνα με κανόνες που δεν παρέχουν 
διακριτική ευχέρεια – κατά τρόπο 
καταλήγοντα στην σύναψη σύμβασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου II της 
οδηγίας [νέα MiFID]·

μέσων – εντός του συστήματος – κατά 
τρόπο καταλήγοντα στην σύναψη 
σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Τίτλου II της οδηγίας [νέα MiFID]·

Or. en

Αιτιολόγηση

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Τροπολογία 218
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «πολυμερής μηχανισμός 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)»: πολυμερές 
σύστημα που το εκμεταλλεύεται 
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής 
αγοράς, εντός του οποίου συναντώνται 
πλείονα συμφέροντα τρίτων για την αγορά 
και την πώληση χρηματοπιστωτικών 
μέσων – εντός του συστήματος και 
σύμφωνα με κανόνες που δεν παρέχουν 
διακριτική ευχέρεια – κατά τρόπο 
καταλήγοντα στην σύναψη σύμβασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου II της 
οδηγίας [νέα MiFID]·

(6) «πολυμερής μηχανισμός 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)»: πολυμερές 
σύστημα που το εκμεταλλεύεται 
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής 
αγοράς, εντός του οποίου συναντώνται 
πλείονα συμφέροντα τρίτων για την αγορά 
και την πώληση χρηματοπιστωτικών 
μέσων – εντός του συστήματος – κατά 
τρόπο καταλήγοντα στην σύναψη 
σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Τίτλου II της οδηγίας [νέα MiFID]·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη παροχή διακριτικής ευχέρειας διαγράφεται από τον ορισμό της ρυθμιζόμενης αγοράς, 
ώστε να κλείσει το "παράθυρο" που επέτρεπε στα δίκτυα διασταύρωσης εντολών (BCNs) να 
παρακάμπτουν τον κανόνα.  Η υποχρέωση της μη διακριτικής ευχέρειας πρέπει να διαγραφεί 
από τον ορισμό τόσο των ρυθμιζόμενων αγορών όσο και των ΠΜΔ, ώστε να διαχωριστεί 
σαφώς η δραστηριότητα από το καθεστώς που της επιβάλλεται.

Τροπολογία 219
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «πολυμερής μηχανισμός 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)»: πολυμερές 
σύστημα που το εκμεταλλεύεται 
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής 
αγοράς, εντός του οποίου συναντώνται 
πλείονα συμφέροντα τρίτων για την αγορά 
και την πώληση χρηματοπιστωτικών 
μέσων – εντός του συστήματος και 
σύμφωνα με κανόνες που δεν παρέχουν 
διακριτική ευχέρεια – κατά τρόπο 
καταλήγοντα στην σύναψη σύμβασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου II της 
οδηγίας [νέα MiFID]·

(6) «πολυμερής μηχανισμός 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)»: πολυμερές 
σύστημα που το εκμεταλλεύεται 
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής 
αγοράς, εντός του οποίου συναντώνται 
πλείονα συμφέροντα τρίτων για την αγορά 
και την πώληση χρηματοπιστωτικών 
μέσων – εντός του συστήματος – κατά 
τρόπο καταλήγοντα στην σύναψη 
σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Τίτλου II της οδηγίας [νέα MiFID]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δίκαιη και ομαλή διαπραγμάτευση επιβάλλει την εκτέλεση των εντολών των συμμετεχόντων 
χωρίς διακριτική ευχέρεια. Αυτό, ωστόσο, θα πρέπει μάλλον να αποτελεί απαίτηση και όχι 
χαρακτηριστικό των ΠΜΔ.

Τροπολογία 220
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «πολυμερής μηχανισμός 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)»: πολυμερές 
σύστημα που το εκμεταλλεύεται
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής 
αγοράς, εντός του οποίου συναντώνται 
πλείονα συμφέροντα τρίτων για την αγορά 
και την πώληση χρηματοπιστωτικών 
μέσων – εντός του συστήματος και 
σύμφωνα με κανόνες που δεν παρέχουν 
διακριτική ευχέρεια – κατά τρόπο 
καταλήγοντα στην σύναψη σύμβασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου II της 
οδηγίας [νέα MiFID]·

(6) «πολυμερής μηχανισμός 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)»: πολυμερές 
σύστημα, που επιτρέπει την προσέγγιση 
τουλάχιστον τεσσάρων διαφορετικών και 
ανεξάρτητων συμμετεχόντων, κανείς εκ 
των οποίων δεν χειρίζεται περισσότερο 
από το 30% των εντολών ή συναλλαγών,
που το εκμεταλλεύεται επιχείρηση 
επενδύσεων ή διαχειριστής αγοράς, εντός 
του οποίου συναντώνται πλείονα 
συμφέροντα τρίτων για την αγορά και την 
πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων –
εντός του συστήματος και σύμφωνα με 
κανόνες που δεν παρέχουν διακριτική 
ευχέρεια – κατά τρόπο καταλήγοντα στην 
σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Τίτλου II της οδηγίας [νέα 
MiFID]·

Or. en

Τροπολογία 221
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) «Εξωχρηματιστηριακές (OTC) 
συναλλαγές»: διμερείς συναλλαγές που, 
αθροιστικά, διενεργούνται από 
διαμεσολαβητή έξω από έναν χώρο 
διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό 
ευκαιριακά, για συγκεκριμένη περίπτωση 
και σε μη τακτική βάση, με επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους και πάντοτε για 
μεγέθη μεγαλύτερα του κανονικού 
μεγέθους συναλλαγών της αγοράς·

Or. en
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Αιτιολόγηση

In light of the implementation problems encountered since 2007 related to the OTC definition, 
it is necessary to include in this new and improved definition both positive elements (i.e. what 
characteristics, cumulatively, a trade must have to be considered OTC) and negative elements 
(i.e. what characteristics do not allow a trade to be exempted from the OTC definition). For 
example, it is necessary to clarify that a broker will not be able to avoid the obligations of 
both MTFs and SIs by setting up its platform in a way that combines both multilateral and 
bilateral trading (i.e. client order flow mixed with broker’s own trading book). Moreover, the 
very existence of a platform should suffice to clarify that the trading in this way cannot be 
considered as ‘ad hoc’.

Τροπολογία 222
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) «Εξωχρηματιστηριακές (OTC) 
συναλλαγές»: διμερείς συναλλαγές που 
διενεργούνται ευκαιριακά, για 
συγκεκριμένη περίπτωση και σε μη 
τακτική βάση, από διαμεσολαβητή για 
ίδιο λογαριασμό με επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους και πάντοτε για 
μεγέθη μεγαλύτερα του κανονικού 
μεγέθους συναλλαγών της αγοράς· 
Συναλλαγές που συνδυάζουν πολυμερείς 
και διμερείς συναλλακτικές πρακτικές 
δεν πρέπει να θεωρούνται 
εξωχρηματιστηριακές αλλά, αντίθετα, να 
υποδιαιρούνται σε πολυμερείς και 
διμερείς συναλλακτικές συνιστώσες, με 
τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία MiFID II  πρέπει να ενσωματώνει έναν σαφή ορισμό των εξωχρηματιστηριακών 
συναλλαγών στο σώμα της (άρθρο 2) και όχι σε μια αιτιολογική σκέψη, για να εξασφαλιστεί η 
πλήρης συμμόρφωση. Οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές πρέπει να οριστούν με ακρίβεια, 
εφόσον αποτελούν εξαίρεση από τους κανόνες που εγγυώνται την ασφάλεια και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αντίθετα από τις πολυμερείς συναλλαγές (π.χ. 
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διασταύρωση εντολών), οι εξωχρηματιστηριακές είναι διμερείς συναλλαγές. Αποτελούν δηλαδή 
εξαίρεση στη συστηματική εσωτερίκευση.

Τροπολογία 223
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) «Εξωχρηματιστηριακή»: διμερής 
εκτέλεση εντολής πελάτη, όχι ως 
συστηματικού εσωτερικοποιητή, δια της 
οποίας μια εταιρεία συναλλάσσεται για 
ίδιο λογαριασμό, για συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση, με 
αντισυμβαλλόμενους από τον τομέα της 
χονδρικής, σε μέγεθος μεγαλύτερο από το 
κανονικό μέγεθος συναλλαγών της 
αγοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγυς προστασίας των επενδυτών, έχει κρίσιμη σημασία να ορίζεται σαφών στον κανονισμό 
η εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή. Θα εξασφαλιστεί έτσι ότι οι εξωχρηματιστηριακές 
συναλλαγές περιλαμβάνουν μόνο τις συναλλαγές εκείνες που δεν μπορούν να εκτελεστούν σε 
άλλους τόπους, ιδίως λόγω της επίπτωσης στην αγορά.

Τροπολογία 224
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «μηχανισμός οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ)»: κάθε 
σύστημα ή μηχανισμός, άλλος από 
ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, που τον 
εκμεταλλεύεται επιχείρηση επενδύσεων ή 
διαχειριστής αγοράς, στον οποίο πλείονα 

διαγράφεται
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ενδιαφέροντα τρίτων για αγορά και 
πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων 
μπορούν να αλληλεπιδρούν στο 
εσωτερικό του συστήματος κατά τρόπο 
καταλήγοντα στην σύναψη σύμβασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου II 
της οδηγίας [νέα MiFID]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να διαγραφούν οι μηχανισμοί οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), οι οποίοι θα 
έθεταν σε κίνδυνο τη διαμόρφωση των τιμών, την αποδοτικότητα και την ισοτιμία. Πράγματι, οι 
ΜΟΔ θα ήταν σε θέση να προσφέρουν εκτέλεση με διακριτική ευχέρεια, πράγμα που θα έθετε σε 
κίνδυνο τη διαφάνεια των αγορών και την ποιότητα του ρυθμιστικού πλαισίου. Η προσθήκη 
μιας ακόμη κατηγορίας τόπων διαπραγμάτευσης θα κατακερμάτιζε περαιτέρω τις ήδη 
κατακερματισμένες αγορές της Ευρώπης. Η πρόταση θα έθετε επίσης σε κίνδυνο τη 
διαμόρφωση των τιμών, καθώς και τον ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ χώρων συναλλαγών.

Τροπολογία 225
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «μηχανισμός οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ)»: κάθε 
σύστημα ή μηχανισμός, άλλος από 
ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, που τον 
εκμεταλλεύεται επιχείρηση επενδύσεων ή 
διαχειριστής αγοράς, στον οποίο πλείονα 
ενδιαφέροντα τρίτων για αγορά και 
πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων 
μπορούν να αλληλεπιδρούν στο 
εσωτερικό του συστήματος κατά τρόπο 
καταλήγοντα στην σύναψη σύμβασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου II 
της οδηγίας [νέα MiFID]·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κύριος παράγοντας διάκρισης μεταξύ της προτεινόμενης νέας εξωχρηματιστηριακής 
κατηγορίας από τις υπάρχουσες ΠΜΔ είναι η διακριτικότητα κατά την εκτέλεση εντολών, που 
υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε κακές χρήσεις, ιδίως εις βάρος των μη ενημερωμένων 
πελατών· Επιπλέον, η κατηγορία αυτή θα οδηγούσε σε περαιτέρω κατακερματισμό της αγοράς, 
πράγμα που δεν είναι επιθυμητό.

Τροπολογία 226
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «μηχανισμός οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ)»: κάθε σύστημα 
ή μηχανισμός, άλλος από ρυθμιζόμενη 
αγορά ή ΠΜΔ, που τον εκμεταλλεύεται 
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής 
αγοράς, στον οποίο πλείονα ενδιαφέροντα 
τρίτων για αγορά και πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων μπορούν να 
αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό του 
συστήματος κατά τρόπο καταλήγοντα στην 
σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Τίτλου II της οδηγίας [νέα 
MiFID]·

(7) «μηχανισμός οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ)»: κάθε σύστημα 
ή μηχανισμός, άλλος από ρυθμιζόμενη 
αγορά ή ΠΜΔ ή CCP, που τον 
εκμεταλλεύεται επιχείρηση επενδύσεων ή 
διαχειριστής αγοράς, στον οποίο πλείονα 
ενδιαφέροντα τρίτων για αγορά και 
πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων 
μπορούν να αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό 
του συστήματος κατά τρόπο καταλήγοντα 
στην σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Τίτλου II της οδηγίας [νέα 
MiFID]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση, ώστε να μην καλυφθούν ακούσια και οι CCP.

Τροπολογία 227
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «μηχανισμός οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ)»: κάθε σύστημα 
ή μηχανισμός, άλλος από ρυθμιζόμενη 
αγορά ή ΠΜΔ, που τον εκμεταλλεύεται 
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής 
αγοράς, στον οποίο πλείονα ενδιαφέροντα 
τρίτων για αγορά και πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων μπορούν να 
αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό του 
συστήματος κατά τρόπο καταλήγοντα στην 
σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Τίτλου II της οδηγίας [νέα 
MiFID]·

(7) «μηχανισμός οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ)»: κάθε σύστημα 
ή μηχανισμός, άλλος από ρυθμιζόμενη 
αγορά ή ΠΜΔ, που τον εκμεταλλεύεται 
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής 
αγοράς, στον οποίο πλείονα ενδιαφέροντα 
αντισυμβαλλομένων από τον τομέα της 
χονδρικής για αγορά και πώληση λιγότερο 
ρευστών χρηματοπιστωτικών μέσων που 
δεν είναι εγγεγραμμένα σε ΠΜΔ ή σε 
ρυθμιζόμενη αγορά μπορούν να 
αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό του 
συστήματος κατά τρόπο καταλήγοντα στην 
σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Τίτλου II της οδηγίας [νέα 
MiFID]·

Or. en

Τροπολογία 228
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «μηχανισμός οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ)»: κάθε σύστημα 
ή μηχανισμός, άλλος από ρυθμιζόμενη 
αγορά ή ΠΜΔ, που τον εκμεταλλεύεται 
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής 
αγοράς, στον οποίο πλείονα ενδιαφέροντα 
τρίτων για αγορά και πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων μπορούν να 
αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό του
συστήματος κατά τρόπο καταλήγοντα στην 
σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Τίτλου II της οδηγίας [νέα 
MiFID]·

(7) «μηχανισμός οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ)»: κάθε σύστημα 
ή μηχανισμός πολλαπλών 
διαπραγματευτών εκτός ομίλου, άλλος 
από ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, που τον 
εκμεταλλεύεται επιχείρηση επενδύσεων ή 
διαχειριστής αγοράς, στον οποίο πλείονα 
ενδιαφέροντα τρίτων για αγορά και 
πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων 
μπορούν να αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό 
του συστήματος κατά τρόπο καταλήγοντα 
στην σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Τίτλου II της οδηγίας [νέα 
MiFID]·

Or. en
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Τροπολογία 229
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) «Εξωχρηματιστηριακές (OTC) 
συναλλαγές»: συναλλαγές που 
διενεργούνται «επί τούτου» και σε μη 
τακτική βάση, με αντισυμβαλλόμενους 
από τον τομέα της χονδρικής και που 
αποτελούν τμήμα επιχειρηματικής 
σχέσης η οποία χαρακτηρίζεται από 
συναλλαγές όγκου μεγαλύτερου από τον 
κανονικό όγκο συναλλαγών της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 230
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) «Εξωχρηματιστηριακές»: 
συναλλαγές που διενεργούνται εκτός 
ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ, ΜΟΔ ή 
συστηματικού εσωτερικοποιητή, στα 
χαρακτηριστικά των οποίων 
περιλαμβάνεται ότι πραγματοποιούνται 
«επί τούτου» σε μη τακτική βάση, ότι 
διενεργούνται με αντισυμβαλλόμενους 
από τον τομέα της χονδρικής και 
αποτελούν τμήμα επιχειρηματικής 
σχέσης η οποία χαρακτηρίζεται από 
συναλλαγές όγκου μεγαλύτερου από τον 
κανονικό όγκο συναλλαγών της αγοράς 
και ότι στο πλαίσιό τους οι πράξεις 
διενεργούνται εκτός των συστημάτων που 
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χρησιμοποιούνται συνήθως από την 
εκάστοτε εταιρεία για τις συναλλαγές της 
ως συστηματικού εσωτερικοποιητή.

Or. en

Τροπολογία 231
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «χρηματοπιστωτικό μέσο»: τα μέσα 
που προσδιορίζονται στο τμήμα Γ του 
Παραρτήματος Ι της οδηγίας [νέα MiFID]·

(8) «χρηματοπιστωτικό μέσο»: τα μέσα 
που προσδιορίζονται στο τμήμα Γ του 
Παραρτήματος Ι της οδηγίας [νέα MiFID] 
και στο τμήμα Γ Α του Παραρτήματος Ι 
της οδηγίας  [νέα MiFID] αποκλειστικά 
για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… 
[MiFIR], του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/… [κανονισμός για την κατάχρηση της 
αγοράς] και της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. …/… 
[οδηγία για την κατάχρηση της αγοράς]·

Or. en

Τροπολογία 232
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «χρηματοπιστωτικό μέσο»: τα μέσα 
που προσδιορίζονται στο τμήμα Γ του 
Παραρτήματος Ι της οδηγίας [νέα MiFID]·

(8) «χρηματοπιστωτικό μέσο»: τα μέσα 
που προσδιορίζονται στο τμήμα Γ του 
Παραρτήματος Ι της οδηγίας [νέα MiFID] 
με την εξαίρεση των μέσων που 
αποτελούν συμβάσεις ασφάλισης σε 
σχέση με ένα είδος δραστηριότητας που 
αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της 
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οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), αν 
έχουν συναφθεί με ασφαλιστική εταιρεία, 
αντασφαλιστική εταιρεία, ασφαλιστική 
εταιρεία τρίτης χώρας ή αντασφαλιστική 
εταιρεία τρίτης χώρας

Or. en

Τροπολογία 233
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) «Εξωχρηματιστηριακές» ή «OTC» 
συναλλαγές σε μετοχές ή παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα: οι συναλλαγές 
που πληρούν όλα τα κατωτέρω κριτήρια:
− πραγματοποιούνται, προσυναλλακτικά, 
σε διμερή βάση· και
− πραγματοποιούνται μεταξύ επιλέξιμων 
αντισυμβαλλομένων· και
− πραγματοποιούνται σε μη 
συστηματική, κατά περίπτωση, μη 
τακτική και όχι συχνή βάση, χωρίς τη 
χρήση τεχνολογικών αυτοματισμών· και
− χαρακτηρίζεται από συναλλαγές που 
είναι μεγάλης κλίμακας ή εμπίπτουν σε 
δέσμη κατηγοριών OTC που 
προσδιορίζονται από την ΕΑΚΑΑ·

Or. en

Τροπολογία 234
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) «αντισυμβαλλομένων από τον τομέα 
της χονδρικής»: επιλέξιμοι 
αντισυμβαλλόμενοι που χαρακτηρίζονται 
από συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου 
του κανονικού μεγέθους συναλλαγών της 
αγοράς σε τακτική βάση σε ένα σύνολο 
περίπλοκων προϊόντων και των οποίων 
το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού 
υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 235
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια»: μερίδια οργανισμού 
συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου, 
τα οποία είναι ελεύθερα 
διαπραγματεύσιμα στις κεφαλαιαγορές 
και στις περισσότερες περιπτώσεις 
παρακολουθούν την επίδοση ενός δείκτη·

(11) «διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο 
κεφάλαιο»: κεφάλαιο του οποίου 
τουλάχιστον μία κατηγορία μεριδίων ή 
μετοχών είναι συνεχώς 
διαπραγματεύσιμη με πρωτοβουλία ή με 
τη συναίνεση της εταιρίας διαχείρισης 
ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικής εταιρείας ΟΣΕΚΑ 
ή, κατά περίπτωση, του αντίστοιχου 
διαχειριστή οργανισμού επενδύσεων, σε 
μία τουλάχιστον ρυθμιζόμενη αγορά, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ με τουλάχιστον έναν ειδικό 
διαπραγματευτή που ενεργεί για να 
εξασφαλίσει ότι η αξία των μεριδίων ή 
των μετοχών δεν αποκλίνει σημαντικά 
από την καθαρή αξία ενεργητικού τους.

Or. en
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Τροπολογία 236
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια»: μερίδια οργανισμού 
συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου, 
τα οποία είναι ελεύθερα 
διαπραγματεύσιμα στις κεφαλαιαγορές
και στις περισσότερες περιπτώσεις 
παρακολουθούν την επίδοση ενός δείκτη·

(11) «διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια»: μερίδια οργανισμού 
συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου, 
τα οποία είναι υπό ενεργό 
διαπραγμάτευση σε τουλάχιστον μία 
ευρωπαϊκή ρυθμιζόμενη αγορά με 
τουλάχιστον έναν ειδικό διαπραγματευτή
και στις περισσότερες περιπτώσεις 
παρακολουθούν την επίδοση ενός δείκτη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Extension of the pre- and post-trade transparency regime should affect only true exchange-
traded funds (ETFs). However, the proposed definition of ETFs is extremely wide and 
unspecific. The characteristic of being “freely negotiable on capital markets” could be 
potentially interpreted as applying to any fund units issued as bearer instruments and thus 
being freely negotiable between any parties. Moreover, as the term “capital markets” 
remains undefined, it is not at all clear which venues would be relevant for qualification as 
ETF. Only funds admitted to trading on regulated markets with at least one market maker 
should be considered exchange-traded for the purpose of MiFIR.

Τροπολογία 237
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) «πάροχος ενοποιημένου δελτίου 
(ΠΕΔ)»: πρόσωπο το οποίο έχει λάβει, 
δυνάμει των διατάξεων της οδηγίας [νέα 
MiFID], άδεια παροχής της υπηρεσίας 
συγκέντρωσης των αναφορών συναλλαγών 
σε χρηματοπιστωτικά μέσα που 
απαριθμούνται στα άρθρα [5, 6, 11 και 12] 

(19) «πάροχος ενοποιημένου δελτίου 
(ΠΕΔ)»: πρόσωπο το οποίο έχει λάβει, 
δυνάμει των διατάξεων της οδηγίας [νέα 
MiFID], άδεια παροχής της υπηρεσίας 
συγκέντρωσης των αναφορών συναλλαγών 
σε χρηματοπιστωτικά μέσα που 
απαριθμούνται στα άρθρα [5, 6, 11 και 12] 
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του παρόντος κανονισμού από 
ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ, ΜΟΔ και 
ΕΜΔ και ενοποίησής τους σε συνεχή 
ηλεκτρονική ροή δεδομένων ταυτόχρονης 
μετάδοσης, παρέχοντας σε πραγματικό 
χρόνο δεδομένα τιμών και όγκου ανά 
χρηματοπιστωτικό μέσο·

του παρόντος κανονισμού από 
ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ και ΕΜΔ και 
ενοποίησής τους σε συνεχή ηλεκτρονική 
ροή δεδομένων ταυτόχρονης μετάδοσης, 
παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο 
δεδομένα τιμών και όγκου ανά 
χρηματοπιστωτικό μέσο·

Or. en

Τροπολογία 238
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) «διοικητικό όργανο»: το όργανο που 
διοικεί έναν πάροχο υπηρεσιών αναφοράς 
δεδομένων, το οποίο ασκεί τα εποπτικά και 
τα διαχειριστικά καθήκοντα και το οποίο 
έχει την τελική εξουσία λήψης αποφάσεων 
και είναι αρμόδιο για τον καθορισμό της 
στρατηγικής, των στόχων και της 
συνολικής κατεύθυνσης της οντότητας. Το 
διοικητικό όργανο περιλαμβάνει τα άτομα 
που διευθύνουν ουσιαστικά τις 
δραστηριότητες της οντότητας·

(21) «διοικητικό όργανο»: το όργανο που 
διοικεί επιχείρηση επενδύσεων, 
διαχειριστή αγοράς ή πάροχο υπηρεσιών 
αναφοράς δεδομένων, το οποίο ασκεί τα 
εποπτικά και τα διαχειριστικά καθήκοντα 
και το οποίο έχει την τελική εξουσία 
λήψης αποφάσεων και είναι αρμόδιο για 
τον καθορισμό της στρατηγικής, των 
στόχων και της συνολικής κατεύθυνσης 
της επιχείρησης επενδύσεων, του 
διαχειριστή αγοράς ή του παρόχου 
υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, και 
περιλαμβάνει τα άτομα που διευθύνουν 
ουσιαστικά τις δραστηριότητες της 
οντότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια προς τον ορισμό της MiFID

Τροπολογία 239
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) «κριτήριο αναφοράς»: κάθε 
εμπορικός δείκτης ή δημοσιευμένο 
αριθμητικό στοιχείο το οποίο υπολογίζεται 
με την εφαρμογή ενός τύπου στην αξία 
ενός ή περισσότερων υποκείμενων 
περιουσιακών στοιχείων ή τιμών, βάσει 
του οποίου προσδιορίζεται το πληρωτέο 
ποσό στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού 
μέσου·

(24) «δείκτης αναφοράς»: κάθε 
διαπραγματεύσιμος ή ευρέως 
χρησιμοποιούμενος εμπορικός δείκτης ή 
δημοσιευμένο αριθμητικό στοιχείο το 
οποίο υπολογίζεται με την εφαρμογή ενός 
τύπου στην αξία ενός ή περισσότερων 
υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων ή 
τιμών, βάσει του οποίου προσδιορίζεται το 
πληρωτέο ποσό στο πλαίσιο ενός 
χρηματοπιστωτικού μέσου, που δρα ως το 
τυπικό μέτρο της απόδοσης των 
σχετικών περιουσιακών στοιχείων ή της 
κατηγορίας ή ομάδας περιουσιακών 
στοιχείων.·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της Επιτροπής δεν είναι επαρκώς σαφής όσον αφορά τα είδη δεικτών που πρέπει 
να υπόκεινται στην απαίτηση μη αποκλειστικής άδειας. Δεν θα ήταν σωστό να καλύπτονται όλοι 
οι δείκτες, και όχι μόνο αυτοί που είναι διαπραγματεύσιμοι ή ευρέως χρησιμοποιούμενοι και 
δρουν ως πρότυπα τα οποία προσφέρουν ένα γενικά αποδεκτό μέτρο της απόδοσης της σχετικής 
αγοράς ή ομάδας μέσων που αντιπροσωπεύει ή συνιστά ο δείκτης. Η τροποποιημένη απόδοση 
αποσκοπεί στη διευκρίνιση αυτή.

Τροπολογία 240
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) «τόπος διαπραγμάτευσης»: 
ρυθμιζόμενη αγορά, πολυμερής 
μηχανισμός διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή 
μηχανισμός οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ)·

(25) «τόπος διαπραγμάτευσης»: 
ρυθμιζόμενη αγορά, πολυμερής 
μηχανισμός διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή 
συστηματικός εσωτερικοποιητής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) ορθά κατατάσσει τους 
συστηματικούς εσωτερικοποιητές ως τόπους διαπραγμάτευσης και εξαιρεί από αυτούς τις 
εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές (στην πρώην αιτιολογική σκέψη 53).  Η νέα διατύπωση στον 
ορισμό των τόπων διαπραγμάτευσης προκαλεί σύγχυση διότι αφαιρεί τους συστηματικούς 
εσωτερικοποιητές από τον ορισμό και τους μετατρέπει σε υποτμήμα των OTC. Η τροποποίηση 
διορθώνει τη σύγχυση αυτή.

Τροπολογία 241
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) «τόπος διαπραγμάτευσης»: 
ρυθμιζόμενη αγορά, πολυμερής 
μηχανισμός διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή 
μηχανισμός οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ)·

(25) «τόπος διαπραγμάτευσης»: 
ρυθμιζόμενη αγορά, πολυμερής 
μηχανισμός διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή 
συστηματικός εσωτερικοποιητής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές πρέπει να κατατάσσονται ως τόποι διαπραγμάτευσης, 
εφόσον υπόκεινται σε κανόνες που απευθύνονται στις αγορές. Η MiFID I τους κατέτασσε στους 
τόπους διαπραγμάτευσης, ενώ με τις νέες προτάσεις ορίζονται ως υποτμήμα των OTC, 
χαλαρώνοντας τους κανόνες προστασίας των επενδυτών. Οι ΜΟΔ πρέπει να διαγραφούν, σε 
συμμόρφωση προς τη λειτουργική προσέγγιση των MiFID/MiFIR, όπως προτείνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 242
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) «τόπος διαπραγμάτευσης»: 
ρυθμιζόμενη αγορά, πολυμερής 
μηχανισμός διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή 

(25) «τόπος διαπραγμάτευσης»: 
ρυθμιζόμενη αγορά, πολυμερής 
μηχανισμός διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή 
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μηχανισμός οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ)·

συστηματικός εσωτερικοποιητής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές πρέπει να θεωρούνται κανονικοί τόποι διαπραγμάτευσης, 
όπως ορίζεται στην MiFID.

Τροπολογία 243
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) «πολυμερές σύστημα»: σύστημα 
διαπραγμάτευσης που επιτρέπει την 
προσέγγιση ενδιαφερόντων για την αγορά 
και πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων, 
δια του οποίου ο διαχειριστής δεν 
αναλαμβάνει κεφαλαιακό κίνδυνο, άρα 
είναι ουδέτερος, ανεξάρτητα από τον 
πραγματικό αριθμό εντολών που 
εκτελούνται στις συναλλαγές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να περιληφθεί ορισμός σχετικά με το τι είναι "πολυμερής", σύμφωνα με τη 
λειτουργική προσέγγιση της MiFID (δηλ. ίδια επιχείρηση, ίδιοι κανόνες). Χωρίς σαφή διάκριση, 
τα συστήματα που είναι στην πραγματικότητα πολυμερή, μπορούν να ισχυριστούν ότι είναι 
διμερή και, συνεπώς, να υπόκεινται σε χαλαρότερες  απαιτήσεις.

Τροπολογία 244
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25β) «διμερές σύστημα»: σύστημα που 
επιτρέπει την προσέγγιση ενδιαφερόντων 
για την αγορά και πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων, δια του 
οποίου ο διαχειριστής της επιχείρησης 
επενδύσεων διαπραγματεύεται για ίδιο 
λογαριασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να περιληφθεί ορισμός σχετικά με το τι είναι "πολυμερής", σύμφωνα με τη 
λειτουργική προσέγγιση της MiFID (δηλ. ίδια επιχείρηση, ίδιοι κανόνες). Χωρίς σαφή διάκριση, 
τα συστήματα που είναι στην πραγματικότητα πολυμερή, μπορούν να ισχυριστούν ότι είναι 
διμερή και, συνεπώς, να υπόκεινται σε χαλαρότερες  απαιτήσεις.

Τροπολογία 245
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) «κεντρικός αντισυμβαλλόμενος»: ο 
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού [ ] (EMIR)·

(26) «κεντρικός αντισυμβαλλόμενος»: 
(´CCP') ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
του κανονισμού [ ] (EMIR)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αρχικά "CCP" χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο το κείμενο,· προστίθενται λοιπόν για λόγους 
σαφήνειας.

Τροπολογία 246
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) «κεντρικός αντισυμβαλλόμενος»: ο 
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού [ ] (EMIR)·

(26) «κεντρικός αντισυμβαλλόμενος»: ο 
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1 του 
κανονισμού [ ] (EMIR)·

Or. en

Τροπολογία 247
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) «ρύθμιση διαλειτουργικότητας»: 
ρύθμιση διαλειτουργικότητας κατά την 
έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 
σημείο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/... [EMIR].

Or. en

Τροπολογία 248
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) «Επιχείρηση τρίτης χώρας»: 
επιχείρηση επενδύσεων ή πιστωτικό 
ίδρυμα η έδρα του οποίου βρίσκεται 
εκτός της Ένωσης όταν προσφέρει ή 
ασκεί μία ή περισσότερες επενδυτικές 
υπηρεσίες ή επενδυτικές δραστηριότητες 
στην Ένωση, επί των οποίων έχει 
εφαρμογή η οδηγία [νέα MiFID]. Ωστόσο, 
μόνο οι επενδυτικές υπηρεσίες ή 
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δραστηριότητες που προσφέρονται ή 
ασκούνται στην Ένωση λαμβάνονται 
υπόψη για την εφαρμογή των εξαιρέσεων 
των άρθρων 2 και 3 της οδηγίας [νέα 
MiFID] σε σχέση με μια επιχείρηση 
τρίτης χώρας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ούτε η MiFID2 ούτε ο MiFIRπροσφέρουν έναν ορισμό της επιχείρησης τρίτης χώρας. Ο 
ορισμός δεν θα πρέπει να καλύπτει επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των οποίων καλύπτονται 
από κάποια εξαίρεση. Ωστόσο, για τις εξαιρέσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι 
υπηρεσίες που προσφέρονται εντός της ΕΕ. Μια επιχείρηση τρίτης χώρας δεν πρέπει να 
χρειάζεται άδεια στην ΕΕ αν οι μόνες επενδυτικές υπηρεσίες που προσφέρει εντός της ΕΕ είναι 
να ομαδοποιεί επιχειρήσεις (στο πλαίσιο του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β της MiFID2), 
ακόμα και αν προσφέρει επενδυτικές υπηρεσίες σε μη σχετιζόμενους πελάτες εκτός της ΕΕ.

Τροπολογία 249
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α)«σύνθετες συναλλαγές»: συναλλαγές 
που πραγματοποιούνται από φορέα 
παροχής μετασυναλλακτικών υπηρεσιών 
περιορισμού των κινδύνων, όπου
α) η συναλλαγή έχει κυκλική βάση, είναι 
πολυμερής (εξαιρουμένου του παρόχου 
της υπηρεσίας) και πρέπει να γίνει δεκτή 
στο σύνολό της από όλους τους 
συμμετέχοντες, αλλιώς δεν 
πραγματοποιείται·
β) η συναλλαγή έχει σχεδιαστεί με τρόπο 
ώστε να είναι ουδέτερη όσον αφορά τον 
κίνδυνο της αγοράς, για όλους τους 
συμμετέχοντες, μέσα στα όρια των 
ανοχών της· και
γ) η συναλλαγή πραγματοποιείται με 
στόχο τη μείωση των δευτερογενών 
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κινδύνων που προκύπτουν από 
υπάρχουσες εξωχρηματιστηριακές 
συναλλαγές παραγώγων, όπως ο 
πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, 
ο επιχειρησιακός κίνδυνος και/ή ο 
κίνδυνος βάσης.
Η ΕΑΚΑΑ συντάσσει σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των 
χαρακτηριστικών μιας σύνθετης 
συναλλαγής  και του βαθμού στον οποίο 
τα άρθρα 7, 9, 23 και 24 παράγραφος 1 
θα πρέπει να εφαρμόζονται για τις 
συναλλαγές που τη συνθέτουν.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την...*. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα 
κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες σύνθετων συναλλαγών, όπως η πολυμερής συμπίεση διαπραγμάτευσης και η 
διαχείριση κινδύνου βάσης των τρεχόντων χαρτοφυλακίων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων 
είναι εγγενώς διαφορετικές από τις παραδοσιακές συναλλακτικές δραστηριότητες. Ορισμένες 
απαιτήσεις στο πλαίσιο των MiFIR και MiFID II δεν ταιριάζουν στις σύνθετες συναλλαγές και 
είναι σημαντικό οι μετασυναλλακτικές υπηρεσίες σύνθετων συναλλαγών μείωσης κινδύνου να 
μπορούν να λειτουργήσουν στο πλαίσιο των MiFIR και MiFID II . ι υπηρεσίες σύνθετων 
συναλλαγών συμφωνούν με τους στόχους της πολιτικής των G20 σχετικά με την 
εξωχρηματιστηριακή αγορά παραγώγων.

Τροπολογία 250
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) «πρωτογενής έκδοση»: συναλλαγή 
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σε μέσα με εξειδικευμένους ουσιαστικούς 
όρους, που έχουν σχεδιαστεί για τις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις 
χρηματοπιστωτικών ή μη 
χρηματοπιστωτικών αντισυμβαλλομένων, 
που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι ή 
επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙ και το άρθρο 30 της 
οδηγίας .../.../EU [νέα MiFID].

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συναλλαγές που περιλαμβάνουν την πρωτογενή έκδοση ενός μέσου εξαιρούνται από την 
απαίτηση να διενεργούνται μέσω συστηματικού εσωτερικοποιητή αν δεν πραγματοποιούνται σε 
ρυθμισμένη αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ, σύμφωνα με το προτεινόμενο νέο άρθρο 13α. Εντούτοις, ο 
όρος αυτός δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί με ορισμό.

Τροπολογία 251
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) «συναλλαγές αντιστάθμισης 
κινδύνου καλή τη πίστει»: συναλλαγές 
όπως ορίζονται στην οδηγία [νέα MiFID].

Or. en

Τροπολογία 252
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 29 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29β) «υπέρμετρη κερδοσκοπία»: 
συναλλακτική δραστηριότητα όπως 
ορίζεται στην οδηγία [νέα MiFID].

Or. en

Τροπολογία 253
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 41, να θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται ορισμένα τεχνικά στοιχεία 
των ορισμών της παραγράφου 1, για να 
τους προσαρμόζει στις εξελίξεις της 
αγοράς.

3. Η ΕΚΑΑ μπορεί να αναπτύσσει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να 
προσδιορίζονται ορισμένα τεχνικά στοιχεία 
των ορισμών της παραγράφου 1, για να 
τους προσαρμόζει στις εξελίξεις της 
αγοράς.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ικανότητα προσδιορισμού τεχνικών στοιχείων των ορισμών σύμφωνα με τη MiFID είναι 
στην πραγματικότητα εξουσία τροποποίησης του πεδίου της οδηγίας.  Αν αυτή η εξουσία είναι 
αμιγώς τεχνική, με σκοπό την προσαρμογή των ορισμών στις εξελίξεις της αγοράς, τότε 
πρόκειται για τεχνική εξουσία για την οποία η ΕΤΑΑ είναι πιο ικανή να κρίνει.
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Τροπολογία 254
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 41, να θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται ορισμένα τεχνικά στοιχεία 
των ορισμών της παραγράφου 1, για να 
τους προσαρμόζει στις εξελίξεις της 
αγοράς.

3. Η Επιτροπή μπορεί, μετά από 
διαβούλευση με την ΕΤΑΑ και με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 41, να θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται ορισμένα τεχνικά στοιχεία 
των ορισμών της παραγράφου 1, για να 
τους προσαρμόζει στις εξελίξεις της 
αγοράς.

Or. pl

Τροπολογία 255
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφάνεια για τους τόπους 
διαπραγμάτευσης

Διαφάνεια για τους τόπους 
διαπραγμάτευσης με πολυμερή συστήματα

Or. en

Τροπολογία 256
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ δημοσιοποιούν τις 

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ δημοσιοποιούν τις τρέχουσες τιμές 
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τρέχουσες τιμές αγοράς και πώλησης και 
το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα τα 
οποία είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ. Η 
απαίτηση αυτή ισχύει επίσης και για τις 
επιδεκτικές ενέργειας εκδηλώσεις 
ενδιαφέροντος. Οι ρυθμιζόμενες αγορές 
και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις πληροφορίες 
αυτές στο κοινό συνεχώς κατά τις 
κανονικές ώρες συναλλαγής.

αγοράς και πώλησης και το βάθος του 
συναλλακτικού ενδιαφέροντος στις τιμές 
αυτές που ανακοινώνονται μέσω των
συστημάτων τους για μετοχές, 
πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ. Η απαίτηση αυτή ισχύει επίσης 
και για τις επιδεκτικές ενέργειας 
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 257
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ δημοσιοποιούν τις 
τρέχουσες τιμές αγοράς και πώλησης και 
το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα τα 
οποία είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ. Η 
απαίτηση αυτή ισχύει επίσης και για τις 

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ δημοσιοποιούν τις 
τρέχουσες τιμές αγοράς και πώλησης και 
το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα τα 
οποία είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ. Η απαίτηση αυτή 



PE489.472v01-00 148/201 AM\901839EL.doc

EL

επιδεκτικές ενέργειας εκδηλώσεις 
ενδιαφέροντος. Οι ρυθμιζόμενες αγορές 
και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις πληροφορίες 
αυτές στο κοινό συνεχώς κατά τις 
κανονικές ώρες συναλλαγής.

ισχύει επίσης και για τις επιδεκτικές 
ενέργειας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 258
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ δημοσιοποιούν τις 
τρέχουσες τιμές αγοράς και πώλησης και 
το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα τα 
οποία είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ. Η 
απαίτηση αυτή ισχύει επίσης και για τις 
επιδεκτικές ενέργειας εκδηλώσεις 
ενδιαφέροντος. Οι ρυθμιζόμενες αγορές 
και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις πληροφορίες 
αυτές στο κοινό συνεχώς κατά τις 
κανονικές ώρες συναλλαγής.

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ δημοσιοποιούν τις 
τρέχουσες τιμές αγοράς και πώλησης και 
το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές που 
μπορούν να εκτελούνται μέσω των 
συστημάτων τους για μετοχές, 
πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ. Η απαίτηση αυτή 
ισχύει επίσης και για τις επιδεκτικές 
ενέργειας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

Or. en
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Τροπολογία 259
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ επιτρέπουν, υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους και κατά τρόπο μη 
δημιουργούντα διακρίσεις, στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 13, 
να δημοσιεύουν ζεύγη εντολών για την 
αγορά και πώληση μετοχών, 
πιστοποιητικών αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων, 
πιστοποιητικών και άλλων παρόμοιων 
χρηματοπιστωτικών μέσων την πρόσβαση 
στους τρόπους που χρησιμοποιούν για την 
κατά την παράγραφο 1 δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών.

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ επιτρέπουν, υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους και κατά τρόπο μη 
δημιουργούντα διακρίσεις, στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 13, 
να δημοσιεύουν ζεύγη εντολών για την 
αγορά και πώληση μετοχών, 
πιστοποιητικών αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων, 
πιστοποιητικών και άλλων παρόμοιων 
χρηματοπιστωτικών μέσων την πρόσβαση 
στους τρόπους που χρησιμοποιούν για την 
κατά την παράγραφο 1 δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 260
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χορήγηση απαλλαγών Απαλλαγές

Or. en

Τροπολογία 261
Sylvie Goulard
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
απαλλάσσουν τις ρυθμιζόμενες αγορές και 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ από την υποχρέωση να 
ανακοινώνουν δημοσία τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πληροφορίες, 
ανάλογα με το μοντέλο αγοράς ή το είδος 
και το μέγεθος της εντολής στις 
περιπτώσεις που ορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3. Ειδικότερα, οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να προβαίνουν 
στην εν λόγω απαλλαγή προκειμένου περί 
εντολών μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με 
το κανονικό μέγεθος της αγοράς για τη 
συγκεκριμένη μετοχή, πιστοποιητικό 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο 
κεφάλαιο, πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου, 
πιστοποιητικού ή άλλου παρόμοιου 
χρηματοπιστωτικού μέσου.

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
απαλλάσσουν τις ρυθμιζόμενες αγορές και 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ από την υποχρέωση να 
ανακοινώνουν δημοσία τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πληροφορίες, 
προκειμένου περί εντολών μεγάλης 
κλίμακας σε σύγκριση με το κανονικό 
μέγεθος της αγοράς για τη συγκεκριμένη 
μετοχή, πιστοποιητικό αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, 
πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου, 
πιστοποιητικού ή άλλου παρόμοιου 
χρηματοπιστωτικού μέσου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Exemptions from pre-trade transparency must be reduced on regulated markets and MTFs, 
including through the removal of the so-called "reference price waiver" (i.e. granted when a 
platform uses the price imported from a reference market), not only for equities but also for 
other financial instruments. Ideally, only block trade exemptions should remain. If a 
significant number of transactions is made without pre-trade transparency, then the price 
formation is not efficient any more. The question may then be raised as the value of a price 
imported from a transparent market in which only a limited number of orders are executed.

Τροπολογία 262
Jean-Paul Gauzès
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
απαλλάσσουν τις ρυθμιζόμενες αγορές και 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ από την υποχρέωση να 
ανακοινώνουν δημοσία τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πληροφορίες, 
ανάλογα με το μοντέλο αγοράς ή το είδος 
και το μέγεθος της εντολής στις 
περιπτώσεις που ορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3. Ειδικότερα, οι αρμόδιες 
αρχές μπορούν να προβαίνουν στην εν 
λόγω απαλλαγή προκειμένου περί εντολών 
μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με το 
κανονικό μέγεθος της αγοράς για τη 
συγκεκριμένη μετοχή, πιστοποιητικό 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμο 
αμοιβαίο κεφάλαιο, πιστοποιητικό ή άλλο 
παρόμοιο χρηματοπιστωτικό μέσο ή για 
τον συγκεκριμένο τύπο μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου 
κεφαλαίου, πιστοποιητικού ή άλλου 
παρόμοιου χρηματοπιστωτικού μέσου.

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
απαλλάσσουν τις ρυθμιζόμενες αγορές και 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ από την υποχρέωση να 
ανακοινώνουν δημοσία τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πληροφορίες, 
ανάλογα με το μοντέλο αγοράς ή το είδος 
και το μέγεθος της εντολής στις 
περιπτώσεις που ορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3. Ειδικότερα, οι αρμόδιες 
αρχές μπορούν να προβαίνουν στην εν 
λόγω απαλλαγή προκειμένου περί:

- εντολών μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση 
με το κανονικό μέγεθος της αγοράς για τη 
συγκεκριμένη μετοχή, πιστοποιητικό 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμο 
αμοιβαίο κεφάλαιο, πιστοποιητικό ή άλλο 
παρόμοιο χρηματοπιστωτικό μέσο ή για 
τον συγκεκριμένο τύπο μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου 
κεφαλαίου, πιστοποιητικού ή άλλου 
παρόμοιου χρηματοπιστωτικού μέσου·
- μεθόδου διαπραγμάτευσης με την οποία 
η τιμή προσδιορίζεται σύμφωνα με τιμή 
αναφοράς καθοριζόμενη από άλλο 
σύστημα, εφόσον η εν λόγω τιμή 
αναφοράς δημοσιοποιείται ευρέως και 
θεωρείται γενικά αξιόπιστη τιμή 
αναφοράς από τους συμμετέχοντες στην 
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αγορά.

Or. en

Τροπολογία 263
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
απαλλάσσουν τις ρυθμιζόμενες αγορές και 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ από την υποχρέωση να 
ανακοινώνουν δημοσία τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πληροφορίες, 
ανάλογα με το μοντέλο αγοράς ή το είδος 
και το μέγεθος της εντολής στις 
περιπτώσεις που ορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3. Ειδικότερα, οι αρμόδιες 
αρχές μπορούν να προβαίνουν στην εν 
λόγω απαλλαγή προκειμένου περί εντολών 
μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με το 
κανονικό μέγεθος της αγοράς για τη 
συγκεκριμένη μετοχή, πιστοποιητικό 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο 
κεφάλαιο, πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου, 
πιστοποιητικού ή άλλου παρόμοιου 
χρηματοπιστωτικού μέσου.

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
απαλλάσσουν τις ρυθμιζόμενες αγορές και 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ από την υποχρέωση να 
ανακοινώνουν δημοσία τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πληροφορίες, 
ανάλογα με το μοντέλο αγοράς ή το είδος 
και το μέγεθος της εντολής στις 
περιπτώσεις που ορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3. Ειδικότερα, οι αρμόδιες 
αρχές μπορούν να προβαίνουν στην εν 
λόγω απαλλαγή προκειμένου περί εντολών 
μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με το 
κανονικό μέγεθος της αγοράς για τη 
συγκεκριμένη μετοχή, πιστοποιητικό 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο 
κεφάλαιο, πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου, 
πιστοποιητικού ή άλλου παρόμοιου 
χρηματοπιστωτικού μέσου, ή στην 
περίπτωση εντολών που διαβιβάζονται 
για εκτέλεση σε μια κατάλληλη μέση τιμή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαλλαγή για εντολές που εκτελούνται σε μέση τιμή πρέπει να προσδιορίζεται σε επίπεδο Ι, 
ώστε οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές να συνεχίσουν να είναι σε θέση να συναλλάσσονται σε 
μετοχές χωρίς να γίνονται στόχοι αρπακτικών στρατηγικών που χρησιμοποιούν τις 
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δημοσιευμένες πληροφορίες για να αυξήσουν την τιμή που θα πρέπει να πληρώσουν οι θεσμικοί 
επενδυτές για τις μετοχές τους, ή να ωθούν προς τα κάτω την τιμή στην οποία τις πωλούν.

Τροπολογία 264
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
απαλλάσσουν τις ρυθμιζόμενες αγορές και 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ από την υποχρέωση να 
ανακοινώνουν δημοσία τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πληροφορίες, 
ανάλογα με το μοντέλο αγοράς ή το είδος 
και το μέγεθος της εντολής στις 
περιπτώσεις που ορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3. Ειδικότερα, οι αρμόδιες 
αρχές μπορούν να προβαίνουν στην εν 
λόγω απαλλαγή προκειμένου περί εντολών 
μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με το 
κανονικό μέγεθος της αγοράς για τη 
συγκεκριμένη μετοχή, πιστοποιητικό 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμο 
αμοιβαίο κεφάλαιο, πιστοποιητικό ή άλλο 
παρόμοιο χρηματοπιστωτικό μέσο ή για 
τον συγκεκριμένο τύπο μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου 
κεφαλαίου, πιστοποιητικού ή άλλου 
παρόμοιου χρηματοπιστωτικού μέσου.

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
απαλλάσσουν τις ρυθμιζόμενες αγορές και 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ από την υποχρέωση να 
ανακοινώνουν δημοσία τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πληροφορίες, 
ανάλογα με το μοντέλο αγοράς ή το είδος 
και το μέγεθος της εντολής στις 
περιπτώσεις που ορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3. Ειδικότερα, οι αρμόδιες 
αρχές μπορούν να προβαίνουν στην εν 
λόγω απαλλαγή προκειμένου περί:

α) εντολών μεγάλης κλίμακας σε 
σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της 
αγοράς για τη συγκεκριμένη μετοχή, 
πιστοποιητικό αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, 
πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου 
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κεφαλαίου, πιστοποιητικού ή άλλου 
παρόμοιου χρηματοπιστωτικού μέσου, ή 
β) εντολών που διαβιβάζονται για 
εκτέλεση σε μια κατάλληλη μέση τιμή, 
όπως ορίζεται από την Επιτροπή με 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 41.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποσαφήνιση για το προτεινόμενο καθεστώς απαλλαγής για εντολές που εκτελούνται σε μέση 
τιμή πρέπει να προσδιορίζεται σε επίπεδο Ι, ώστε οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές, κυρίως τα 
ασφαλιστικά ταμεία και τα αμοιβαία κεφάλαια, να συνεχίσουν να είναι σε θέση να 
συναλλάσσονται σε μετοχές χωρίς να γίνονται στόχοι στρατηγικών συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας (HFT). Σε άλλη περίπτωση οι HFT θα χρησιμοποιούν τις δημοσιευμένες 
πληροφορίες για να αυξήσουν την τιμή που θα πρέπει να πληρώσουν οι θεσμικοί επενδυτές για 
τις μετοχές τους, ή να ωθούν προς τα κάτω την τιμή στην οποία τις πωλούν.

Τροπολογία 265
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
απαλλάσσουν τις ρυθμιζόμενες αγορές και 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ από την υποχρέωση να 
ανακοινώνουν δημοσία τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πληροφορίες, 
ανάλογα με το μοντέλο αγοράς ή το είδος 
και το μέγεθος της εντολής στις 
περιπτώσεις που ορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3. Ειδικότερα, οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να προβαίνουν 
στην εν λόγω απαλλαγή προκειμένου περί 
εντολών μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με 
το κανονικό μέγεθος της αγοράς για τη 
συγκεκριμένη μετοχή, πιστοποιητικό 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο 

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ μπορούν να επιλέγουν, προκειμένου 
περί εντολών μεγάλης κλίμακας σε 
σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της 
αγοράς για τη συγκεκριμένη μετοχή, 
πιστοποιητικό αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, 
πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου, 
πιστοποιητικού ή άλλου παρόμοιου 
χρηματοπιστωτικού μέσου, να μη 
δημοσιοποιούν τις πληροφορίες στις 
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κεφάλαιο, πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου, 
πιστοποιητικού ή άλλου παρόμοιου 
χρηματοπιστωτικού μέσου.

οποίες αναφέρεται το άρθρο 3 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 266
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι αρμόδιες 
αρχές γνωστοποιούν στην ΕΑΚΑΑ και 
στις άλλες αρμόδιες αρχές τη σκοπούμενη 
χρήση κάθε μεμονωμένου αιτήματος 
απαλλαγής και παρέχουν εξήγηση της 
λειτουργίας της. Η γνωστοποίηση της 
πρόθεσης για χορήγηση απαλλαγής 
πραγματοποιείται τουλάχιστον 6 μήνες 
πριν η απαλλαγή τεθεί σε ισχύ. Εντός 3 
μηνών από τη λήψη της γνωστοποίησης, η 
ΕΑΚΑΑ απευθύνει γνωμοδότηση στην 
οικεία αρμόδια αρχή, με την οποία 
αξιολογεί το συμβατό κάθε απαλλαγής με 
τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στην 
παράγραφο 1 και εξειδικεύονται με την 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχεία β) 
και γ). Εάν η εν λόγω αρμόδια αρχή 
χορηγήσει απαλλαγή και η αρμόδια αρχή 
άλλου κράτους μέλους διαφωνεί, αυτή η 
αρμόδια αρχή μπορεί να παραπέμψει και 
πάλι το θέμα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ, η 
οποία μπορεί να αποφασίσει στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί 
δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η ΕΑΚΑΑ 

2. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι αρμόδιες 
αρχές γνωστοποιούν στην ΕΑΚΑΑ και 
στις άλλες αρμόδιες αρχές τη σκοπούμενη 
χρήση κάθε μεμονωμένου αιτήματος 
απαλλαγής και παρέχουν εξήγηση της 
λειτουργίας της. Η γνωστοποίηση της 
πρόθεσης για χορήγηση απαλλαγής 
πραγματοποιείται τουλάχιστον 2 μήνες 
πριν η απαλλαγή τεθεί σε ισχύ. Μετά τη 
λήψη της γνωστοποίησης, η ΕΑΚΑΑ 
απευθύνει, εντός 2 μηνών, γνωμοδότηση 
στην οικεία αρμόδια αρχή, με την οποία 
αξιολογεί το συμβατό κάθε απαλλαγής με 
τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στην 
παράγραφο 1 και εξειδικεύονται με την 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχεία β) 
και γ). Όταν λήξει η περίοδος των 2 
μηνών, η αρμόδια αρχή μπορεί να θέσει 
σε ισχύ την απαλλαγή, ανεξάρτητα από το 
εάν η ΕΑΚΑΑ έχει εκδώσει γνωμοδότηση 
ή όχι. Εάν η εν λόγω αρμόδια αρχή 
χορηγήσει απαλλαγή και η αρμόδια αρχή 
άλλου κράτους μέλους διαφωνεί, αυτή η 
αρμόδια αρχή μπορεί να παραπέμψει και 
πάλι το θέμα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ, η 
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παρακολουθεί την εφαρμογή των 
απαλλαγών και υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στην Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής τους στην πράξη.

οποία μπορεί να αποφασίσει στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί 
δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η ΕΑΚΑΑ 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
απαλλαγών και υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στην Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής τους στην πράξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περίοδος έξι μηνών είναι πολύ μακρά. Πέραν αυτού θα πρέπει να δηλώνεται σαφώς ότι οι 
αρμόδιες αρχές δεν χρειάζεται να περιμένουν τη γνωμοδότηση της ΕΑΚΑΑ για να θέσουν σε 
ισχύ την απαλλαγή εάν η περίοδος για την έκδοση της γνωμοδότησης έχει λήξει.

Τροπολογία 267
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι αρμόδιες 
αρχές γνωστοποιούν στην ΕΑΚΑΑ και 
στις άλλες αρμόδιες αρχές τη σκοπούμενη 
χρήση κάθε μεμονωμένου αιτήματος 
απαλλαγής και παρέχουν εξήγηση της 
λειτουργίας της. Η γνωστοποίηση της 
πρόθεσης για χορήγηση απαλλαγής 
πραγματοποιείται τουλάχιστον 6 μήνες
πριν η απαλλαγή τεθεί σε ισχύ. Εντός 3 
μηνών από τη λήψη της γνωστοποίησης, η 
ΕΑΚΑΑ απευθύνει γνωμοδότηση στην 
οικεία αρμόδια αρχή, με την οποία 
αξιολογεί το συμβατό κάθε απαλλαγής με 
τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στην 
παράγραφο 1 και εξειδικεύονται με την 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχεία β) 
και γ). Εάν η εν λόγω αρμόδια αρχή 
χορηγήσει απαλλαγή και η αρμόδια αρχή 
άλλου κράτους μέλους διαφωνεί, αυτή η 

2. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι αρμόδιες 
αρχές γνωστοποιούν στην ΕΑΚΑΑ και 
στις άλλες αρμόδιες αρχές τη σκοπούμενη 
χρήση κάθε μεμονωμένου αιτήματος 
απαλλαγής και παρέχουν εξήγηση της 
λειτουργίας της. Η γνωστοποίηση της 
πρόθεσης για χορήγηση απαλλαγής 
πραγματοποιείται τουλάχιστον 1 μήνα πριν 
η απαλλαγή τεθεί σε ισχύ. Εντός 1 μηνός
από τη λήψη της γνωστοποίησης, η 
ΕΑΚΑΑ απευθύνει γνωμοδότηση στην 
οικεία αρμόδια αρχή, με την οποία 
αξιολογεί το συμβατό κάθε απαλλαγής με 
τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στην 
παράγραφο 1 και εξειδικεύονται με την 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχεία β) 
και γ). Εάν η εν λόγω αρμόδια αρχή 
χορηγήσει απαλλαγή και η αρμόδια αρχή 
άλλου κράτους μέλους διαφωνεί, αυτή η 
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αρμόδια αρχή μπορεί να παραπέμψει και 
πάλι το θέμα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ, η 
οποία μπορεί να αποφασίσει στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί 
δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η ΕΑΚΑΑ 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
απαλλαγών και υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στην Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής τους στην πράξη.

αρμόδια αρχή μπορεί να παραπέμψει και 
πάλι το θέμα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ, η 
οποία μπορεί να αποφασίσει στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί 
δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η ΕΑΚΑΑ 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
απαλλαγών και υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στην Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής τους στην πράξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξέταση αιτημάτων απαλλαγής πρέπει να πραγματοποιείται έγκαιρα, ώστε να εξασφαλίζεται η 
εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της αγοράς.

Τροπολογία 268
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι αρμόδιες 
αρχές γνωστοποιούν στην ΕΑΚΑΑ και 
στις άλλες αρμόδιες αρχές τη σκοπούμενη 
χρήση κάθε μεμονωμένου αιτήματος 
απαλλαγής και παρέχουν εξήγηση της 
λειτουργίας της. Η γνωστοποίηση της 
πρόθεσης για χορήγηση απαλλαγής 
πραγματοποιείται τουλάχιστον 6 μήνες 
πριν η απαλλαγή τεθεί σε ισχύ. Εντός 3 
μηνών από τη λήψη της γνωστοποίησης, η 
ΕΑΚΑΑ απευθύνει γνωμοδότηση στην 
οικεία αρμόδια αρχή, με την οποία 
αξιολογεί το συμβατό κάθε απαλλαγής με 
τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στην 
παράγραφο 1 και εξειδικεύονται με την 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχεία β) 
και γ). Εάν η εν λόγω αρμόδια αρχή 
χορηγήσει απαλλαγή και η αρμόδια αρχή 

2. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι αρμόδιες 
αρχές γνωστοποιούν στην ΕΑΚΑΑ και 
στις άλλες αρμόδιες αρχές τη σκοπούμενη 
χρήση κάθε μεμονωμένου αιτήματος 
απαλλαγής και παρέχουν εξήγηση της 
λειτουργίας της. Η γνωστοποίηση της 
πρόθεσης για χορήγηση απαλλαγής 
πραγματοποιείται τουλάχιστον 6 μήνες 
πριν η απαλλαγή τεθεί σε ισχύ. Εντός 3 
μηνών από τη λήψη της γνωστοποίησης, η 
ΕΑΚΑΑ απευθύνει θετική γνωμοδότηση 
στην οικεία αρμόδια αρχή, με την οποία 
αξιολογεί το συμβατό κάθε απαλλαγής με 
τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στην 
παράγραφο 1 και εξειδικεύονται με την 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχεία β) 
και γ). Η αρμόδια αρχή χορηγεί 
απαλλαγές μόνον μετά τη θετική 
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άλλου κράτους μέλους διαφωνεί, αυτή η 
αρμόδια αρχή μπορεί να παραπέμψει και 
πάλι το θέμα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ, η 
οποία μπορεί να αποφασίσει στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί 
δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η ΕΑΚΑΑ 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
απαλλαγών και υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στην Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής τους στην πράξη.

γνωμοδότηση της ΕΑΚΑΑ. Εάν η εν λόγω 
αρμόδια αρχή χορηγήσει απαλλαγή και η 
αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους 
διαφωνεί, αυτή η αρμόδια αρχή μπορεί να 
παραπέμψει και πάλι το θέμα ενώπιον της 
ΕΑΚΑΑ, η οποία μπορεί να αποφασίσει 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της 
έχουν ανατεθεί δυνάμει του άρθρου 19 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η 
ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί την εφαρμογή των 
απαλλαγών και υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στην Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής τους στην πράξη.

Or. en

Τροπολογία 269
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι αρμόδιες 
αρχές γνωστοποιούν στην ΕΑΚΑΑ και 
στις άλλες αρμόδιες αρχές τη σκοπούμενη 
χρήση κάθε μεμονωμένου αιτήματος 
απαλλαγής και παρέχουν εξήγηση της 
λειτουργίας της. Η γνωστοποίηση της 
πρόθεσης για χορήγηση απαλλαγής 
πραγματοποιείται τουλάχιστον 6 μήνες 
πριν η απαλλαγή τεθεί σε ισχύ. Εντός 3 
μηνών από τη λήψη της γνωστοποίησης, η 
ΕΑΚΑΑ απευθύνει γνωμοδότηση στην 
οικεία αρμόδια αρχή, με την οποία 
αξιολογεί το συμβατό κάθε απαλλαγής με 
τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στην 
παράγραφο 1 και εξειδικεύονται με την 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχεία β) 
και γ). Εάν η εν λόγω αρμόδια αρχή 
χορηγήσει απαλλαγή και η αρμόδια αρχή 
άλλου κράτους μέλους διαφωνεί, αυτή η 
αρμόδια αρχή μπορεί να παραπέμψει και 

2. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι αρμόδιες 
αρχές γνωστοποιούν στην ΕΑΚΑΑ και 
στις άλλες αρμόδιες αρχές τη σκοπούμενη 
χρήση κάθε μεμονωμένου αιτήματος 
απαλλαγής και παρέχουν εξήγηση της 
λειτουργίας της. Η γνωστοποίηση της 
πρόθεσης για χορήγηση απαλλαγής 
πραγματοποιείται τουλάχιστον 6 μήνες 
πριν η απαλλαγή τεθεί σε ισχύ. Εντός 3 
μηνών από τη λήψη της γνωστοποίησης, η 
ΕΑΚΑΑ απευθύνει δεσμευτική 
γνωμοδότηση στην οικεία αρμόδια αρχή, 
με την οποία αξιολογεί το συμβατό κάθε 
απαλλαγής με τις απαιτήσεις που 
θεσπίζονται στην παράγραφο 1 και 
εξειδικεύονται με την κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 στοιχείο β). Εάν η εν λόγω 
αρμόδια αρχή χορηγήσει απαλλαγή και η 
αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους 
διαφωνεί, αυτή η αρμόδια αρχή μπορεί να 
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πάλι το θέμα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ, η 
οποία μπορεί να αποφασίσει στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί 
δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η ΕΑΚΑΑ 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
απαλλαγών και υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στην Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής τους στην πράξη.

παραπέμψει και πάλι το θέμα ενώπιον της 
ΕΑΚΑΑ, η οποία μπορεί να αποφασίσει 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της 
έχουν ανατεθεί δυνάμει του άρθρου 19 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η 
ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί την εφαρμογή των 
απαλλαγών και υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στην Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής τους στην πράξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει καίρια σημασία να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή των εξαιρέσεων αυτών σε 
όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η αξιολόγηση από την ΕΑΚΑΑ της συμμόρφωσης των εξαιρέσεων 
προς τις διατάξεις της MiFID πρέπει να έχει δεσμευτική ισχύ.

Τροπολογία 270
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι αρμόδιες 
αρχές γνωστοποιούν στην ΕΑΚΑΑ και 
στις άλλες αρμόδιες αρχές τη σκοπούμενη 
χρήση κάθε μεμονωμένου αιτήματος 
απαλλαγής και παρέχουν εξήγηση της 
λειτουργίας της. Η γνωστοποίηση της 
πρόθεσης για χορήγηση απαλλαγής 
πραγματοποιείται τουλάχιστον 6 μήνες 
πριν η απαλλαγή τεθεί σε ισχύ. Εντός 3 
μηνών από τη λήψη της γνωστοποίησης, η 
ΕΑΚΑΑ απευθύνει γνωμοδότηση στην 
οικεία αρμόδια αρχή, με την οποία 
αξιολογεί το συμβατό κάθε απαλλαγής με 
τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στην 
παράγραφο 1 και εξειδικεύονται με την 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχεία β) 
και γ). Εάν η εν λόγω αρμόδια αρχή 
χορηγήσει απαλλαγή και η αρμόδια αρχή 

2. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι αρμόδιες 
αρχές γνωστοποιούν στην ΕΑΚΑΑ και 
στις άλλες αρμόδιες αρχές τη σκοπούμενη 
χρήση κάθε μεμονωμένου αιτήματος 
απαλλαγής και παρέχουν εξήγηση της 
λειτουργίας της. Η γνωστοποίηση της 
πρόθεσης για χορήγηση απαλλαγής 
πραγματοποιείται τουλάχιστον 6 μήνες 
πριν η απαλλαγή τεθεί σε ισχύ. Εντός 3 
μηνών από τη λήψη της γνωστοποίησης, η 
ΕΑΚΑΑ απευθύνει δεσμευτική 
γνωμοδότηση στην οικεία αρμόδια αρχή, 
με την οποία αξιολογεί το συμβατό κάθε 
απαλλαγής με τις απαιτήσεις που 
θεσπίζονται στην παράγραφο 1 και 
εξειδικεύονται με την κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 στοιχεία β) και γ). Προς
αποφυγή αμφιβολίας, επειδή η 
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άλλου κράτους μέλους διαφωνεί, αυτή η 
αρμόδια αρχή μπορεί να παραπέμψει και 
πάλι το θέμα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ, η 
οποία μπορεί να αποφασίσει στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων που της έχουν 
ανατεθεί δυνάμει του άρθρου 19 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η 
ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί την εφαρμογή των 
απαλλαγών και υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στην Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής τους στην πράξη.

γνωμοδότηση της ΕΑΚΑΑ είναι 
δεσμευτική, η αρμόδια αρχή χορηγεί 
απαλλαγές μόνον εάν είναι πλήρως 
συμβατή με την απόφαση της ΕΑΚΑΑ. 

Εάν η εν λόγω αρμόδια αρχή χορηγήσει 
απαλλαγή, η απαλλαγή αυτή ισχύει 
αυτομάτως σε όλα τα κράτη μέλη.
Η ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί την εφαρμογή 
των απαλλαγών και υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τον 
τρόπο εφαρμογής τους στην πράξη.

Or. en

Τροπολογία 271
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι αρμόδιες 
αρχές γνωστοποιούν στην ΕΑΚΑΑ και 
στις άλλες αρμόδιες αρχές τη σκοπούμενη 
χρήση κάθε μεμονωμένου αιτήματος 
απαλλαγής και παρέχουν εξήγηση της 
λειτουργίας της. Η γνωστοποίηση της 
πρόθεσης για χορήγηση απαλλαγής 
πραγματοποιείται τουλάχιστον 6 μήνες 
πριν η απαλλαγή τεθεί σε ισχύ. Εντός 3
μηνών από τη λήψη της γνωστοποίησης, η 
ΕΑΚΑΑ απευθύνει γνωμοδότηση στην 
οικεία αρμόδια αρχή, με την οποία 
αξιολογεί το συμβατό κάθε απαλλαγής με 
τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στην 

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ λαμβάνουν άδεια από την 
αρμόδια αρχή πριν χρησιμοποιήσουν την 
εξαίρεση της παραγράφου 1. Πριν από τη 
χορήγηση απαλλαγής σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν στην ΕΑΚΑΑ και στις 
άλλες αρμόδιες αρχές τη σκοπούμενη 
χρήση κάθε μεμονωμένου αιτήματος 
απαλλαγής και παρέχουν εξήγηση της 
λειτουργίας της. Η γνωστοποίηση της 
πρόθεσης για χορήγηση απαλλαγής 
πραγματοποιείται τουλάχιστον 4 μήνες 
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παράγραφο 1 και εξειδικεύονται με την 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχεία β) 
και γ). Εάν η εν λόγω αρμόδια αρχή 
χορηγήσει απαλλαγή και η αρμόδια αρχή 
άλλου κράτους μέλους διαφωνεί, αυτή η 
αρμόδια αρχή μπορεί να παραπέμψει και 
πάλι το θέμα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ, η 
οποία μπορεί να αποφασίσει στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί 
δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η ΕΑΚΑΑ 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
απαλλαγών και υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στην Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής τους στην πράξη.

πριν η απαλλαγή τεθεί σε ισχύ. Εντός 2
μηνών από τη λήψη της γνωστοποίησης, η 
ΕΑΚΑΑ απευθύνει γνωμοδότηση στην 
οικεία αρμόδια αρχή, με την οποία 
αξιολογεί το συμβατό κάθε απαλλαγής με 
τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στην 
παράγραφο 1 και εξειδικεύονται με την 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχεία β) 
και γ).

Μετά την παραλαβή της γνωμοδότησης 
της ΕΑΚΑΑ, ένα σώμα του οποίου 
προεδρεύει η ΕΑΚΑΑ και το οποίο 
αποτελείται από τις αρμόδιες αρχές όλων 
των κρατών μελών εντός ενός μηνός 
καταλήγει σε κοινή γνωμοδότηση.  Οι 
αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν απαλλαγή 
σε διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ χωρίς τη 
θετική κοινή γνωμοδότηση του σώματος. 
Εάν η εν λόγω αρμόδια αρχή χορηγήσει 
απαλλαγή και η αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους διαφωνεί, ή διαφωνεί με 
την ουσιαστική εφαρμογή της 
χορηγούμενης απαλλαγής, αυτή η αρμόδια 
αρχή μπορεί να παραπέμψει και πάλι το 
θέμα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ, η οποία μπορεί 
να αποφασίσει στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί 
δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η ΕΑΚΑΑ 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
απαλλαγών και υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στην Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής τους στην πράξη.

Or. en
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Τροπολογία 272
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
ανακαλέσουν την άδεια που χορηγήθηκε 
σε ρυθμιζόμενες αγορές, διαχειριστές 
αγοράς ή επιχειρήσεις επενδύσεων να 
χρησιμοποιήσουν μία από τις απαλλαγές 
που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3. 
Οι αρμόδιες αρχές ανακαλούν την άδεια 
εάν αντιληφθούν ότι η απαλλαγή 
χρησιμοποιείται κατά τρόπο που 
παρεκκλίνει από τον αρχικό σκοπό της ή 
εάν πιστεύουν ότι η απαλλαγή 
χρησιμοποιείται για να παρακαμφθούν οι 
κανόνες που θεσπίζονται στο παρόν 
άρθρο.
Πριν από την ανάκληση της άδειας για 
χρήση απαλλαγής, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν στην ΕΑΚΑΑ και στις 
άλλες αρμόδιες αρχές την πρόθεσή τους, 
παρέχοντας πλήρη εξήγηση της 
συλλογιστικής στην οποία βασίζουν 
αυτήν την πρόθεση. Η γνωστοποίηση της 
πρόθεσης για ανάκληση της άδειας 
χρήσης απαλλαγής διενεργείται το 
συντομότερο δυνατόν. Εντός ενός μηνός 
από τη λήψη της γνωστοποίησης, η 
ΕΑΚΑΑ απευθύνει μη δεσμευτική 
γνωμοδότηση στην οικεία αρμόδια αρχή. 
Αφού λάβει τη γνωμοδότηση, η αρμόδια 
αρχή θέτει σε εφαρμογή την απόφασή 
της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθεί επαρκής ευελιξία στις αρμόδιες αρχές όχι μόνο να χορηγούν αλλά και να 
ανακαλούν τις απαλλαγές. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί ότι οι αρμόδιες αρχές θα 
μπορούν να αντιδρούν ταχέως σε απρόβλεπτες εξελίξεις της αγοράς.
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Τροπολογία 273
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ 
συμμορφώνονται με τις ακόλουθες 
γενικές αρχές, όταν χορηγούν απαλλαγές 
από υποχρεώσεις διαφάνειας:
- οι απαλλαγές από υποχρεώσεις 
διαφάνειας γίνονται δεκτές μόνο στις 
περιπτώσεις που η διαφάνεια θα είχε 
άμεσες αρνητικές επιπτώσεις για τον 
επενδυτή που δίνει την εντολή·
- καμία απαλλαγή δεν μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα να επωφεληθεί μια ομάδα 
επενδυτών, εις βάρος άλλων λιγότερο 
ενημερωμένων επενδυτών, χάρη στον 
αδικαιολόγητο περιορισμό της 
διαφάνειας·
- καμία απαλλαγή από υποχρεώσεις 
διαφάνειας δεν μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα τον περιορισμό της 
διαφάνειας στο σύνολο της αγοράς των 
χρηματοπιστωτικών μέσων για την οποία 
ισχύει η απαλλαγή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν οι απαλλαγές που θα περιόριζαν αδικαιολόγητα τη διαφάνεια των 
ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών, ο κανονισμός πρέπει να θέτει γενικές αρχές με τις 
οποίες οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ πρέπει να συμμορφώνονται, όταν χορηγούν απαλλαγές 
από υποχρεώσεις διαφάνειας.

Τροπολογία 274
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την εκτέλεση εντολών με 
απαλλαγή από την υποχρέωση να 
ανακοινώνουν δημοσία τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πληροφορίες 
και με τη χρήση τιμής αναφοράς από 
άλλη αγορά, οι ρυθμιζόμενες αγορές και 
οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ εξασφαλίζουν ότι 
επιτυγχάνουν ταχύτερη πρόσβαση στην 
τιμή αναφοράς από οιονδήποτε άλλον 
συμμετέχοντα στην αγορά στον τόπο 
τους. 

Or. en

Τροπολογία 275
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, 
θεσπίζει μέτρα με τα οποία
προσδιορίζονται:

3. Η ΕΑΚΑΑ εκπονεί σχέδια
κανονιστικών τεχνικών προτύπων για να 
καθορίσει τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των απαλλαγών θα πρέπει να βασίζεται στην άμεση 
γνώση της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων και του τρόπου με τον οποίο γίνεται η 
διαπραγμάτευση των μέσων.  Η ΕΑΚΑΑ έχει πιο κατάλληλες γνώσεις στον τομέα αυτό από ό,τι 
η Επιτροπή.

Τροπολογία 276
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, 
θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται:

3. Η ΕΑΚΑΑ εκπονεί σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων για να 
καθορίσει τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τεχνικό ζήτημα το οποίο απαιτεί λεπτομερή γνώση της αγοράς, επομένως είναι 
σκόπιμο η σχετική ευθύνη να ανατεθεί στην ΕΑΚΑΑ.

Τροπολογία 277
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, 
θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται:

3. Η ΕΑΚΑΑ εγκρίνει, μέσω δεσμευτικών 
τεχνικών προτύπων, μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται:

Or. en

Τροπολογία 278
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το μέγεθος ή το είδος των εντολών που 
μπορούν να απαλλαγούν δυνάμει της 
παραγράφου 1 από την υποχρέωση 

β) το μέγεθος και το είδος των εντολών 
που μπορούν να απαλλαγούν δυνάμει της 
παραγράφου 1 από την υποχρέωση 
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ανακοίνωσης πριν από τη συναλλαγή για 
κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων·

ανακοίνωσης πριν από τη συναλλαγή για 
κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων·

Or. en

Τροπολογία 279
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το μοντέλο αγοράς για το οποίο χωρεί 
απαλλαγή δυνάμει της παραγράφου 1 από 
την υποχρέωση ανακοίνωσης πριν από τη 
συναλλαγή, ειδικότερα δε η εφαρμογή ή 
μη της υποχρέωσης στις μεθόδους 
διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούνται 
από ρυθμιζόμενες αγορές οι οποίες 
διενεργούν συναλλαγές σύμφωνα με τους 
κανόνες τους με αναφορά σε τιμές που 
καθορίζονται εκτός της ρυθμιζόμενης 
αγοράς ή με περιοδική δημοπρασία για 
κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 280
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το μοντέλο αγοράς για το οποίο χωρεί 
απαλλαγή δυνάμει της παραγράφου 1 από 
την υποχρέωση ανακοίνωσης πριν από τη 
συναλλαγή, ειδικότερα δε η εφαρμογή ή 
μη της υποχρέωσης στις μεθόδους 
διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούνται 

διαγράφεται
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από ρυθμιζόμενες αγορές οι οποίες 
διενεργούν συναλλαγές σύμφωνα με τους 
κανόνες τους με αναφορά σε τιμές που 
καθορίζονται εκτός της ρυθμιζόμενης 
αγοράς ή με περιοδική δημοπρασία για 
κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en

Τροπολογία 281
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το μοντέλο αγοράς για το οποίο χωρεί 
απαλλαγή δυνάμει της παραγράφου 1 από 
την υποχρέωση ανακοίνωσης πριν από τη 
συναλλαγή, ειδικότερα δε η εφαρμογή ή 
μη της υποχρέωσης στις μεθόδους 
διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούνται 
από ρυθμιζόμενες αγορές οι οποίες
διενεργούν συναλλαγές σύμφωνα με τους 
κανόνες τους με αναφορά σε τιμές που 
καθορίζονται εκτός της ρυθμιζόμενης 
αγοράς ή με περιοδική δημοπρασία για 
κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

γ) το μοντέλο αγοράς για το οποίο χωρεί 
απαλλαγή δυνάμει της παραγράφου 1 από 
την υποχρέωση ανακοίνωσης πριν από τη 
συναλλαγή, ειδικότερα δε η εφαρμογή ή 
μη της υποχρέωσης στις μεθόδους 
διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούνται 
από ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ και ΜΟΔ
που διενεργούν συναλλαγές σύμφωνα με 
τους κανόνες τους με αναφορά σε τιμές 
που καθορίζονται εκτός των 
ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και ΜΟΔ ή 
με περιοδική δημοπρασία για κάθε σχετική 
κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινίζεται ότι οι ΠΜΔ και οι ΜΟΔ περιλαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία 282
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το μοντέλο αγοράς για το οποίο χωρεί 
απαλλαγή δυνάμει της παραγράφου 1 από 
την υποχρέωση ανακοίνωσης πριν από τη 
συναλλαγή, ειδικότερα δε η εφαρμογή ή 
μη της υποχρέωσης στις μεθόδους 
διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούνται 
από ρυθμιζόμενες αγορές οι οποίες 
διενεργούν συναλλαγές σύμφωνα με τους 
κανόνες τους με αναφορά σε τιμές που 
καθορίζονται εκτός της ρυθμιζόμενης 
αγοράς ή με περιοδική δημοπρασία για 
κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

γ) το μοντέλο αγοράς για το οποίο χωρεί 
απαλλαγή δυνάμει της παραγράφου 1 από 
την υποχρέωση ανακοίνωσης πριν από τη 
συναλλαγή, ειδικότερα δε η εφαρμογή ή 
μη της υποχρέωσης στις μεθόδους 
διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούνται 
σε τόπους διαπραγμάτευσης όπου 
διενεργούνται συναλλαγές σύμφωνα με 
τους κανόνες τους με αναφορά σε τιμές 
που καθορίζονται εκτός της ρυθμιζόμενης 
αγοράς ή με περιοδική δημοπρασία για 
κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en

Τροπολογία 283
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) η κατάλληλη μέση τιμή στην οποία 
μπορούν να υλοποιούνται εντολές που 
διαβιβάζονται για εκτέλεση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαλλαγή για εντολές που εκτελούνται σε μέση τιμή πρέπει να προσδιορίζεται σε επίπεδο Ι, 
ώστε οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές να συνεχίσουν να είναι σε θέση να συναλλάσσονται σε 
μετοχές χωρίς να γίνονται στόχοι αρπακτικών στρατηγικών που χρησιμοποιούν τις 
δημοσιευμένες πληροφορίες για να αυξήσουν την τιμή που θα πρέπει να πληρώσουν οι θεσμικοί 
επενδυτές για τις μετοχές τους, ή να ωθούν προς τα κάτω την τιμή στην οποία τις πωλούν.

Τροπολογία 284
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την ...*. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα 
κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010·

Or. en

Τροπολογία 285
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις …1.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
__________________
1ΕΕ εισάγεται ημερομηνία 12 μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 286
Sylvie Goulard
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Απαλλαγές που έχουν χορηγηθεί από τις 
αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 29 
παράγραφος 2 και 44 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ και με τα άρθρα 18 
έως 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής πριν από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού επανεξετάζονται από την 
ΕΑΚΑΑ μέχρι τις [2 έτη από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού]. Η ΕΑΚΑΑ απευθύνει 
γνωμοδότηση στην οικεία αρμόδια αρχή, 
με την οποία αξιολογεί κατά πόσον 
εξακολουθεί να ισχύει το συμβατό κάθε 
μίας από τις απαλλαγές αυτές με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βασίζονται στον παρόντα κανονισμό.

4. Απαλλαγές που έχουν χορηγηθεί από τις 
αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 29 
παράγραφος 2 και 44 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ και με τα άρθρα 18 
έως 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής πριν από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού επανεξετάζονται από την 
ΕΑΚΑΑ μέχρι τις [2 έτη από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού]. Η ΕΑΚΑΑ απευθύνει 
δεσμευτική γνωμοδότηση στην οικεία 
αρμόδια αρχή, με την οποία αξιολογεί 
κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει το 
συμβατό κάθε μίας από τις απαλλαγές 
αυτές με τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που βασίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει καίρια σημασία να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή των εξαιρέσεων αυτών σε 
όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η αξιολόγηση από την ΕΑΚΑΑ της συμμόρφωσης των εξαιρέσεων 
προς τις διατάξεις της MiFID πρέπει να έχει δεσμευτική ισχύ.

Τροπολογία 287
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ δημοσιοποιούν την τιμή, τον 
όγκο και τον χρόνο των συναλλαγών που 

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ δημοσιοποιούν την τιμή, τον όγκο 
και τον χρόνο των συναλλαγών που 
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εκτελούνται για μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα τα 
οποία είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ
δημοσιοποιούν τις λεπτομέρειες όλων 
αυτών των συναλλαγών όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο 
ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες.

εκτελούνται για μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα τα 
οποία είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ δημοσιοποιούν τις 
λεπτομέρειες όλων αυτών των συναλλαγών 
όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον 
πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις τεχνικές 
δυνατότητες.

Or. en

Τροπολογία 288
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ δημοσιοποιούν την τιμή, τον 
όγκο και τον χρόνο των συναλλαγών που 
εκτελούνται για μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα τα 
οποία είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ 
δημοσιοποιούν τις λεπτομέρειες όλων 
αυτών των συναλλαγών όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο 
ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες.

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ δημοσιοποιούν την τιμή, τον 
όγκο και τον χρόνο των συναλλαγών που 
εκτελούνται για μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα τα 
οποία είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ. Οι ρυθμιζόμενες 
αγορές και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και 
οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ δημοσιοποιούν τις 
λεπτομέρειες όλων αυτών των συναλλαγών 
όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον 
πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις τεχνικές 
δυνατότητες.



PE489.472v01-00 172/201 AM\901839EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 289
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ δημοσιοποιούν την τιμή, τον 
όγκο και τον χρόνο των συναλλαγών που 
εκτελούνται για μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα τα 
οποία είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ 
δημοσιοποιούν τις λεπτομέρειες όλων 
αυτών των συναλλαγών όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο 
ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες.

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ δημοσιοποιούν την τιμή, τον 
όγκο και τον χρόνο των συναλλαγών που 
εκτελούνται για μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα τα 
οποία είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ 
δημοσιοποιούν τις λεπτομέρειες όλων 
αυτών των συναλλαγών όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο 
ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες. Όσον 
αφορά την ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, 
η καθυστέρηση μέχρι να τεθούν στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων οι 
μετασυναλλακτικές πληροφορίες, δεν 
υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου 
αναμονής για την εκτέλεση. 

Or. en

Τροπολογία 290
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ επιτρέπουν, υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους και κατά τρόπο μη 
δημιουργούντα διακρίσεις, στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 19, 
να δημοσιεύουν τις λεπτομέρειες των 
συναλλαγών σε μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα, την 
πρόσβαση στους τρόπους που 
χρησιμοποιούν για την κατά την 
παράγραφο 1 δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών.

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ επιτρέπουν, υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους και κατά τρόπο μη 
δημιουργούντα διακρίσεις, στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 19, 
να δημοσιεύουν τις λεπτομέρειες των 
συναλλαγών σε μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα, την 
πρόσβαση στους τρόπους που 
χρησιμοποιούν για την κατά την 
παράγραφο 1 δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 291
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ επιτρέπουν, υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους και κατά τρόπο μη 
δημιουργούντα διακρίσεις, στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 19, 
να δημοσιεύουν τις λεπτομέρειες των 
συναλλαγών σε μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα, την
πρόσβαση στους τρόπους που 

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ επιτρέπουν, υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους και κατά τρόπο μη 
δημιουργούντα διακρίσεις, στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 19, 
να δημοσιεύουν τις λεπτομέρειες των 
συναλλαγών σε μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα, 
ουσιαστική πρόσβαση στους τρόπους που 
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χρησιμοποιούν για την κατά την 
παράγραφο 1 δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών.

χρησιμοποιούν για την κατά την 
παράγραφο 1 δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 292
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι τρόποι τους οποίους 
χρησιμοποιούν οι ρυθμιζόμενες αγορές 
και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ για την κατά την παράγραφο 1 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών, πρέπει 
να υπακούουν στις κανονιστικές 
απαιτήσεις ενός ΕΜΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτήν εξασφαλίζεται η τυποποίηση των τρόπων δημοσίευσης, ώστε η 
δημοσίευση αυτή να ακολουθεί πάντοτε τα πρότυπα ενός εγκεκριμένου μηχανισμού 
δημοσίευσης, κατά την έννοια των άρθρων 61 έως 66 της MiFID.

Τροπολογία 293
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
επιτρέπουν στις ρυθμιζόμενες αγορές να 
μεταθέτουν χρονικά τη δημοσίευση των 
λεπτομερειών των συναλλαγών ανάλογα 

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
επιτρέπουν στις ρυθμιζόμενες αγορές να 
μεταθέτουν χρονικά τη δημοσίευση των 
λεπτομερειών των συναλλαγών ανάλογα 
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με το είδος ή το μέγεθός τους. Ειδικότερα, 
οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν 
τη μετάθεση του χρόνου δημοσίευσης των 
συναλλαγών που είναι μεγάλης κλίμακας 
σε σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της 
αγοράς για τη συγκεκριμένη μετοχή, 
πιστοποιητικό αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, 
πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου, 
πιστοποιητικού ή άλλου παρόμοιου 
χρηματοπιστωτικού μέσου. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ λαμβάνουν εκ 
των προτέρων έγκριση της αρμόδιας αρχής 
για τους τρόπους με τους οποίους 
σκοπεύουν να προβαίνουν στη χρονική 
μετάθεση της δημοσίευσης των 
συναλλαγών και ανακοινώνουν σαφώς 
τους τρόπους αυτούς στους συμμετέχοντες 
στην αγορά και στο κοινό. Η ΕΑΚΑΑ 
παρακολουθεί την εφαρμογή των εν λόγω 
τρόπων χρονικής μετάθεσης της 
δημοσίευσης των συναλλαγών και 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής τους στην 
πράξη.

με το είδος ή το μέγεθός τους. Ειδικότερα, 
οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν 
τη μετάθεση του χρόνου δημοσίευσης των 
συναλλαγών που είναι μεγάλης κλίμακας 
σε σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της 
αγοράς για τη συγκεκριμένη μετοχή, 
πιστοποιητικό αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, 
πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου, 
πιστοποιητικού ή άλλου παρόμοιου 
χρηματοπιστωτικού μέσου, ή να τη 
συσχετίζει με σημαντικές διαθέσεις όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ λαμβάνουν εκ 
των προτέρων έγκριση της αρμόδιας αρχής 
για τους τρόπους με τους οποίους 
σκοπεύουν να προβαίνουν στη χρονική 
μετάθεση της δημοσίευσης των 
συναλλαγών και ανακοινώνουν σαφώς 
τους τρόπους αυτούς στους συμμετέχοντες 
στην αγορά και στο κοινό. Η ΕΑΚΑΑ 
παρακολουθεί την εφαρμογή των εν λόγω 
τρόπων χρονικής μετάθεσης της 
δημοσίευσης των συναλλαγών και 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής τους στην 
πράξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για την ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών η ανάληψη 
δευτερογενών προσφορών να γίνεται με εξίσου αποδοτικό τρόπο με εκείνην των πρωτογενών 
προσφορών. Οι μηχανισμοί τιμολόγησης για σημαντικές διαθέσεις συνήθως λειτουργούν μέσω 
μηχανισμών καταχώρησης σε βιβλίο εντολώνκαι οι μηχανισμοί ορισμού της τιμής είναι πολύ 
διαφορετικοί από εκείνους της συνήθους δευτερογενούς διαπραγμάτευσης. Η κατάλληλη 
διαφάνεια στις προσφορές αυτές επιτυγχάνεται χάρη σε τέτοιες δημόσιες ανακοινώσεις.
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Τροπολογία 294
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
επιτρέπουν στις ρυθμιζόμενες αγορές να 
μεταθέτουν χρονικά τη δημοσίευση των 
λεπτομερειών των συναλλαγών ανάλογα 
με το είδος ή το μέγεθός τους. Ειδικότερα, 
οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν 
τη μετάθεση του χρόνου δημοσίευσης των 
συναλλαγών που είναι μεγάλης κλίμακας 
σε σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της 
αγοράς για τη συγκεκριμένη μετοχή, 
πιστοποιητικό αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, 
πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου, 
πιστοποιητικού ή άλλου παρόμοιου 
χρηματοπιστωτικού μέσου. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ λαμβάνουν εκ 
των προτέρων έγκριση της αρμόδιας αρχής 
για τους τρόπους με τους οποίους 
σκοπεύουν να προβαίνουν στη χρονική 
μετάθεση της δημοσίευσης των 
συναλλαγών και ανακοινώνουν σαφώς 
τους τρόπους αυτούς στους συμμετέχοντες 
στην αγορά και στο κοινό. Η ΕΑΚΑΑ 
παρακολουθεί την εφαρμογή των εν λόγω 
τρόπων χρονικής μετάθεσης της 
δημοσίευσης των συναλλαγών και 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής τους στην 
πράξη.

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
επιτρέπουν στις ρυθμιζόμενες αγορές να 
μεταθέτουν χρονικά τη δημοσίευση των 
λεπτομερειών των συναλλαγών ανάλογα 
με το είδος ή το μέγεθός τους. Ειδικότερα, 
οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν 
τη μετάθεση του χρόνου δημοσίευσης των 
συναλλαγών που είναι μεγάλης κλίμακας 
σε σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της 
αγοράς για τη συγκεκριμένη μετοχή, 
πιστοποιητικό αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, 
πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου, 
πιστοποιητικού ή άλλου παρόμοιου 
χρηματοπιστωτικού μέσου. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ λαμβάνουν εκ των 
προτέρων έγκριση της αρμόδιας αρχής για 
τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύουν 
να προβαίνουν στη χρονική μετάθεση της 
δημοσίευσης των συναλλαγών και 
ανακοινώνουν σαφώς τους τρόπους αυτούς 
στους συμμετέχοντες στην αγορά και στο 
κοινό. Η ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί την 
εφαρμογή των εν λόγω τρόπων χρονικής 
μετάθεσης της δημοσίευσης των 
συναλλαγών και υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στην Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής τους στην πράξη.

Or. en
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Τροπολογία 295
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
επιτρέπουν στις ρυθμιζόμενες αγορές να 
μεταθέτουν χρονικά τη δημοσίευση των 
λεπτομερειών των συναλλαγών ανάλογα 
με το είδος ή το μέγεθός τους. 
Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές μπορούν 
να επιτρέπουν τη μετάθεση του χρόνου 
δημοσίευσης των συναλλαγών που είναι 
μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με το 
κανονικό μέγεθος της αγοράς για τη 
συγκεκριμένη μετοχή, πιστοποιητικό 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο 
κεφάλαιο, πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου, 
πιστοποιητικού ή άλλου παρόμοιου 
χρηματοπιστωτικού μέσου. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ λαμβάνουν εκ 
των προτέρων έγκριση της αρμόδιας αρχής 
για τους τρόπους με τους οποίους 
σκοπεύουν να προβαίνουν στη χρονική 
μετάθεση της δημοσίευσης των 
συναλλαγών και ανακοινώνουν σαφώς 
τους τρόπους αυτούς στους συμμετέχοντες 
στην αγορά και στο κοινό. Η ΕΑΚΑΑ 
παρακολουθεί την εφαρμογή των εν λόγω 
τρόπων χρονικής μετάθεσης της 
δημοσίευσης των συναλλαγών και 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής τους στην 
πράξη.

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
επιτρέπουν στις ρυθμιζόμενες αγορές να 
μεταθέτουν χρονικά τη δημοσίευση των 
λεπτομερειών των συναλλαγών που είναι 
εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση 
με το κανονικό μέγεθος της αγοράς για τη 
συγκεκριμένη μετοχή, πιστοποιητικό 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο 
κεφάλαιο, πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου, 
πιστοποιητικού ή άλλου παρόμοιου 
χρηματοπιστωτικού μέσου. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ λαμβάνουν εκ 
των προτέρων έγκριση της αρμόδιας αρχής 
για τους τρόπους με τους οποίους 
σκοπεύουν να προβαίνουν στη χρονική 
μετάθεση της δημοσίευσης των 
συναλλαγών και ανακοινώνουν σαφώς 
τους τρόπους αυτούς στους συμμετέχοντες 
στην αγορά και στο κοινό. Η ΕΑΚΑΑ 
παρακολουθεί την εφαρμογή των εν λόγω 
τρόπων χρονικής μετάθεσης της 
δημοσίευσης των συναλλαγών και 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής τους στην 
πράξη.

Or. en
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Τροπολογία 296
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια αρμόδια αρχή παρέχει άδεια για 
χρονική μετάθεση της δημοσίευσης και η 
αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους 
διαφωνεί με αυτό ή με την ουσιαστική 
εφαρμογή της χορηγούμενης άδειας, η εν 
λόγω αρμόδια αρχή μπορεί να
παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΚΑΑ, η 
οποία μπορεί να ενεργήσει στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων που της έχουν 
ανατεθεί δυνάμει του άρθρου 19 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 297
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, 
θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται:

2. Η ΕΑΚΑΑ εκπονεί σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων για να 
καθορίσει τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός των προϋποθέσεων για την χρονική μετάθεση της δημοσίευσης θα πρέπει να 
βασίζεται στην άμεση γνώση της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων και του τρόπου με τον 
οποίο γίνεται η διαπραγμάτευση των μέσων.  Η ΕΑΚΑΑ έχει πιο κατάλληλες γνώσεις στον 
τομέα αυτό από ό,τι η Επιτροπή.
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Τροπολογία 298
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, 
θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται:

2. Η ΕΑΚΑΑ εκπονεί σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων για να 
καθορίσει τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τεχνικό ζήτημα το οποίο απαιτεί λεπτομερή γνώση της αγοράς, επομένως είναι 
σκόπιμο η σχετική ευθύνη να ανατεθεί στην ΕΑΚΑΑ.

Τροπολογία 299
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι λεπτομέρειες που πρέπει να 
αναφέρονται από τις ρυθμιζόμενες αγορές, 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των συστηματικών 
εσωτερικοποιητών, και από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τις 
ρυθμιζόμενες αγορές που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ στις πληροφορίες που 
τίθενται στη διάθεση του κοινού για κάθε 
σχετική κατηγορία χρηματοπιστωτικών 
μέσων·

α) οι λεπτομέρειες που πρέπει να 
αναφέρονται από τις ρυθμιζόμενες αγορές, 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των συστηματικών 
εσωτερικοποιητών, και από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τις 
ρυθμιζόμενες αγορές που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ στις πληροφορίες που τίθενται στη 
διάθεση του κοινού για κάθε σχετική 
κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων·

Or. en
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Τροπολογία 300
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτρέπεται σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
επιχείρηση επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των συστηματικών 
εσωτερικοποιητών, ή σε επιχείρηση 
επενδύσεων ή διαχειριστή αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ να 
μεταθέτουν χρονικά τη δημοσίευση των 
συναλλαγών, καθώς και τα κριτήρια βάσει 
των οποίων αποφασίζονται οι συναλλαγές 
για τις οποίες, λόγω του μεγέθους τους ή 
του τύπου μετοχής, πιστοποιητικού 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμου 
αμοιβαίου κεφαλαίου, πιστοποιητικού ή 
άλλου παρόμοιου χρηματοπιστωτικού 
μέσου, επιτρέπεται η χρονική μετάθεση 
της δημοσίευσης για κάθε σχετική 
κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων.

β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτρέπεται σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
επιχείρηση επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των συστηματικών 
εσωτερικοποιητών, ή σε επιχείρηση 
επενδύσεων ή διαχειριστή αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ να μεταθέτουν 
χρονικά τη δημοσίευση των συναλλαγών, 
καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων 
αποφασίζονται οι συναλλαγές για τις 
οποίες, λόγω του μεγέθους τους ή του 
τύπου μετοχής, πιστοποιητικού 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμου 
αμοιβαίου κεφαλαίου, πιστοποιητικού ή 
άλλου παρόμοιου χρηματοπιστωτικού 
μέσου, επιτρέπεται η χρονική μετάθεση 
της δημοσίευσης για κάθε σχετική 
κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en

Τροπολογία 301
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτρέπεται σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
επιχείρηση επενδύσεων,
συμπεριλαμβανομένων των συστηματικών 
εσωτερικοποιητών, ή σε επιχείρηση 
επενδύσεων ή διαχειριστή αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ να 
μεταθέτουν χρονικά τη δημοσίευση των 
συναλλαγών, καθώς και τα κριτήρια βάσει 

β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτρέπεται σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
επιχείρηση επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των συστηματικών 
εσωτερικοποιητών, ή σε επιχείρηση 
επενδύσεων ή διαχειριστή αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ να 
μεταθέτουν χρονικά τη δημοσίευση των 
συναλλαγών, καθώς και τα κριτήρια βάσει 



AM\901839EL.doc 181/201 PE489.472v01-00

EL

των οποίων αποφασίζονται οι συναλλαγές 
για τις οποίες, λόγω του μεγέθους τους ή 
του τύπου μετοχής, πιστοποιητικού 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμου 
αμοιβαίου κεφαλαίου, πιστοποιητικού ή 
άλλου παρόμοιου χρηματοπιστωτικού 
μέσου, επιτρέπεται η χρονική μετάθεση 
της δημοσίευσης για κάθε σχετική 
κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων.

των οποίων αποφασίζονται οι συναλλαγές 
για τις οποίες, λόγω του μεγέθους τους ή 
του τύπου (περιλαμβανομένου του 
τρέχοντος προφίλ ρευστότητας ή των 
ειδικών χαρακτηριστικών της 
συναλλακτικής δραστηριότητας) μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου, 
πιστοποιητικού ή άλλου παρόμοιου 
χρηματοπιστωτικού μέσου, επιτρέπεται η 
χρονική μετάθεση της δημοσίευσης για 
κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en

Τροπολογία 302
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις …1.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
__________________
1ΕΕ εισάγεται ημερομηνία 12 μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 303
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την ...*. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα 
κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 304
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 α
Αποτελεσματικότητα της 

προσυναλλακτικής διαφάνειας στα 
μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα

Κάθε χρόνο, η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή γνωμοδότηση σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα της 
προσυναλλακτικής διαφάνειας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. 
Συγκεκριμένα, η ΕΑΚΑΑ υπολογίζει το 
ποσοστό συναλλαγών που εκτελέστηκαν 
χωρίς να δημοσιευθούν οι πληροφορίες 
στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 3 
παράγραφος 1.
Όταν η ΕΑΚΑΑ υπολογίζει ότι 
περισσότερο από το 10% των συναλλαγών 
που εκτελέστηκαν χωρίς να δημοσιευθούν 
οι πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται το 
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άρθρο 3 παράγραφος 1, ή κρίνει ότι η 
αποτελεσματικότητα της 
προσυναλλακτικής διαφάνειας στα 
μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα δεν 
είναι ικανοποιητική, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να 
εκδίδει γνωμοδότηση σχετικά με την 
αναθεώρηση της απαλλαγής που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
Εντός τριών μηνών μετά την παραλαβή 
της γνωμοδότησης της ΕΑΚΑΑ, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 94, για την αναθεώρηση της 
απαλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1, ώστε να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα της 
προσυναλλακτικής διαφάνειας.

Or. en

Τροπολογία 305
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Απαιτήσεις προσυναλλακτικής 
διαφάνειας για τους τόπους 
διαπραγμάτευσης όσον αφορά ομολογίες, 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα, 
δικαιώματα εκπομπής και παράγωγα
1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις 
τιμές και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
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χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα 
παράγωγα που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ και ΜΟΔ. Η 
απαίτηση αυτή ισχύει επίσης και για τις 
επιδεκτικές ενέργειας εκδηλώσεις 
ενδιαφέροντος. Οι ρυθμιζόμενες αγορές 
και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις πληροφορίες 
αυτές στο κοινό συνεχώς κατά τις 
κανονικές ώρες συναλλαγής.
2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ επιτρέπουν, υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους και κατά τρόπο μη 
δημιουργούντα διακρίσεις, στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 17, 
να δημοσιεύουν ζεύγη εντολών για την 
αγορά και πώληση ομολογιών, 
δομημένων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων, δικαιωμάτων εκπομπής και 
παραγώγων, την πρόσβαση στους 
τρόπους που χρησιμοποιούν για την 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών της 
παραγράφου 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των συναλλαγών στις αγορές αυτές, καθώς και τον μικρό 
αριθμό των συμμετεχόντων στην αγορά, η προσυναλλακτική διαφάνεια είναι πιθανό να 
προκαλέσει έλλειψη ρευστότητας και σοβαρή αναστάτωση στην αγορά. Αν οι απαιτήσεις 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας σχεδιαστούν ορθολογικά, η προσυναλλακτική διαφάνεια δεν θα 
είναι αναγκαία.

Τροπολογία 306
Wolf Klinz
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ και ΜΟΔ. Η απαίτηση αυτή 
ισχύει επίσης και για τις επιδεκτικές 
ενέργειας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο και που 
έχουν επαρκή ρευστότητα, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ και ΜΟΔ και έχουν επαρκή 
ρευστότητα. Η απαίτηση αυτή ισχύει 
επίσης και για τις επιδεκτικές ενέργειας 
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 307
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
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διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ και ΜΟΔ. Η απαίτηση αυτή 
ισχύει επίσης και για τις επιδεκτικές 
ενέργειας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ κατά περίπτωση, ανάλογα 
με το χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιεύουν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ και ΜΟΔ. Η απαίτηση αυτή 
ισχύει επίσης και για τις επιδεκτικές 
ενέργειας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Στο 
βαθμό που διαμορφώνονται τιμές, οι
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ δημοσιεύουν
τις πληροφορίες αυτές για συναλλαγές 
μεγέθους ιδιωτών επενδυτών, όπως 
αναφέρεται στην οδηγία αριθ. 
2004/109/ΕΚ και την οδηγία αριθ. 
2010/73/ΕΕ, συνεχώς κατά τις κανονικές 
ώρες συναλλαγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν είναι απαραίτητο κάποιο επίπεδο προσυναλλακτικής διαφάνειας στα μη μετοχικά προϊόντα, 
αυτό θα πρέπει τότε να περιορίζεται μόνον σε συναλλαγές μικροεπενδυτών καθώς θα 
προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση στις αγορές χονδρικής πώλησης. Ωστόσο είναι αμφισβητήσιμο 
ποιο όφελος θα προκύψει από αυτήν την προσυναλλακτική διαφάνεια. Οι συναλλαγές 
μικροεπενδυτών καθορίζονται από τις οδηγίες σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο και με τη 
διαφάνεια και επομένως θα πρέπει να ακολουθούν το υφιστάμενο πρότυπο.

Τροπολογία 308
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1



AM\901839EL.doc 187/201 PE489.472v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις 
τιμές και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ και ΜΟΔ. Η απαίτηση αυτή 
ισχύει επίσης και για τις επιδεκτικές 
ενέργειας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ δημοσιοποιούν τις τιμές και το 
βάθος του συναλλακτικού ενδιαφέροντος 
στις τιμές αυτές όσον αφορά εντολές ή 
ζεύγη εντολών που ανακοινώνονται μέσω 
των συστημάτων τους για τις ομολογίες 
και τα δομημένα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
σε ΠΜΔ ή για τα οποία έχει δημοσιευθεί 
ενημερωτικό δελτίο, για τα δικαιώματα 
εκπομπής και για τα παράγωγα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ. Η απαίτηση αυτή ισχύει επίσης 
και για τις επιδεκτικές ενέργειας 
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή είναι αναγκαία ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα συστήματα 
διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούνται από διαχειριστές αγοράς ή εταιρείες επενδύσεων 
υπόκεινται σε κατάλληλους κανόνες, όπως υποστήριζε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεσή 
του, του Δεκεμβρίου 2010, για τις «αδιαφανείς δεξαμενές». Γι' αυτό διαγράφεται η κατηγορία 
ΜΟΔ. Συνέπεια της νέας διατύπωσης θα είναι η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για 
όλα τα συστήματα διαπραγμάτευσης. Στόχος δεν είναι μόνο η βελτίωση της διαφάνειας, αλλά 
και η εξασφάλιση ότι όλα τα μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα πουυ τίθενται σε 
διαπραγμάτευση σε τόπους πολυμερούς διαπραγμάτευσης υπόκεινται στους ίδιους κανόνες 
προσυναλλακτικής διαφάνειας.

Τροπολογία 309
Olle Schmidt
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εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ και ΜΟΔ. Η απαίτηση αυτή 
ισχύει επίσης και για τις επιδεκτικές 
ενέργειας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν, για 
μέσα που πληρούν τα κριτήρια 
ρευστότητας που προσδιορίζονται στην 
παρούσα παράγραφο, τις τιμές και το 
βάθος του συναλλακτικού ενδιαφέροντος
στις τιμές αυτές όσον αφορά εντολές ή 
ζεύγη εντολών που ανακοινώνονται μέσω 
των συστημάτων τους για τις ομολογίες 
και τα δομημένα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο, για τα δικαιώματα εκπομπής και 
για τα παράγωγα που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ και ΜΟΔ. Η 
απαίτηση αυτή ισχύει επίσης και για τις 
επιδεκτικές ενέργειας εκδηλώσεις 
ενδιαφέροντος. Οι ρυθμιζόμενες αγορές 
και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν, για μέσα που 
πληρούν τα κριτήρια ρευστότητας που 
προσδιορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο, τις πληροφορίες αυτές στο 
κοινό συνεχώς κατά τις κανονικές ώρες 
συναλλαγής. Όταν η διαπραγμάτευση για 
τις συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών και 
επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων 
διεξάγεται με φωνητική διαπραγμάτευση, 
οι προσυναλλακτικές ενδεικτικές τιμές 
που δημοσιεύονται πρέπει να βρίσκονται 
όσο το δυνατόν εγγύτερα στην τιμή 
συναλλαγής·
Οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου 
ισχύουν μόνον για εκείνα τα 
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χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία 
κρίνεται ότι έχουν επαρκή ρευστότητα ή 
για τα οποία υπάρχει ρευστή αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα μοντέλα συναλλαγών όπως το RFQ και η 
φωνητική/υβριδική εκτέλεση θα καλύπτονται από το καθεστώς διαφάνειας. Τα μοντέλα αυτά 
είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις αγορές χονδρικής, όπου οι ειδικοί διαπραγματευτές 
αντισταθμίζουν τους κινδύνους που έχουν αναλάβει προσφέροντας ρευστότητα στους πελάτες 
τους. Τα κριτήρια του άρθρου 26 παράγραφος 3 θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να 
αποφασίζεται ποιο μέσο έχει επαρκή ρευστότητα ώστε να περιλαμβάνεται στο καθεστώς 
διαφάνειας.

Τροπολογία 310
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ και ΜΟΔ. Η απαίτηση αυτή 
ισχύει επίσης και για τις επιδεκτικές 
ενέργειας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο 
σύστημα διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν 
τις τιμές και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ. Η απαίτηση αυτή ισχύει επίσης 
και για τις επιδεκτικές ενέργειας 
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
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επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

διαχειρίζονται ΠΜΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 311
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ και ΜΟΔ. Η απαίτηση αυτή 
ισχύει επίσης και για τις επιδεκτικές 
ενέργειας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, για τα δικαιώματα 
εκπομπής και για τα παράγωγα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ και ΜΟΔ. Η απαίτηση αυτή 
ισχύει επίσης και για τις επιδεκτικές 
ενέργειας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

Or. en
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Τροπολογία 312
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις 
τιμές και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ και ΜΟΔ. Η απαίτηση αυτή 
ισχύει επίσης και για τις επιδεκτικές 
ενέργειας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ δημοσιοποιούν τις τιμές και το 
βάθος του συναλλακτικού ενδιαφέροντος 
στις τιμές αυτές όσον αφορά εντολές ή 
ζεύγη εντολών που ανακοινώνονται μέσω 
των συστημάτων τους για τις ομολογίες 
και τα δομημένα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
σε ΠΜΔ ή για τα οποία έχει δημοσιευθεί 
ενημερωτικό δελτίο, για τα δικαιώματα 
εκπομπής και για τα παράγωγα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ. Η απαίτηση αυτή ισχύει επίσης 
και για τις επιδεκτικές ενέργειας 
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής. Το 
επίπεδο κοινολόγησης και η συχνότητα 
δημοσιοποίησης προσαρμόζονται 
αναλογικά προς την έκδοση, το μέγεθος 
της συναλλαγής και τα χαρακτηριστικά 
των εθνικών αγορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 πρέπει να αναδιατυπωθεί ώστε να εκφράζει, κατά τρόπο σαφή, την 
ίδια αρχή της αναλογικότητας που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 14. Πράγματι, χάρη στην 
αρχή αυτήν, μπορεί να επιδιωχθεί μια βαθμονόμηση των απαιτήσεων προσυναλλακτικής και 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας, όπως σημειώνεται στην τροποποιημένη εκδοχή του άρθρου 
αυτού.
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Τροπολογία 313
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ και ΜΟΔ. Η απαίτηση αυτή 
ισχύει επίσης και για τις επιδεκτικές 
ενέργειας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, για τα δικαιώματα 
εκπομπής και για τα παράγωγα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ και ΜΟΔ. Η απαίτηση αυτή 
ισχύει επίσης και για τις επιδεκτικές 
ενέργειας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό. Το επίπεδο 
κοινολόγησης και η συχνότητα 
δημοσιοποίησης προσαρμόζονται 
αναλογικά προς την έκδοση, το μέγεθος 
της συναλλαγής και τα χαρακτηριστικά 
των εθνικών αγορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 πρέπει να αναδιατυπωθεί ώστε να εκφράζει, κατά τρόπο σαφή, την 
ίδια αρχή της αναλογικότητας που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 14. Πράγματι, χάρη στην 
αρχή αυτήν, μπορεί να επιδιωχθεί μια βαθμονόμηση των απαιτήσεων προσυναλλακτικής και 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας.
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Τροπολογία 314
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ και ΜΟΔ. Η απαίτηση αυτή 
ισχύει επίσης και για τις επιδεκτικές 
ενέργειας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ και ΜΟΔ και το μέγεθος της 
συναλλαγής είναι χαμηλότερο των 
100.000 ευρώ. Η απαίτηση αυτή ισχύει 
επίσης και για τις επιδεκτικές ενέργειας 
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κατώτατο όριο των 100.000 ευρώ είναι αρκετά χαμηλό για να μην καλύπτει συναλλαγές σε
ομολογίες μεγάλης κλίμακας από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές (οπότε δεν θα προκαλούν 
υπερβολική ζημία στη ρευστότητα) αλλά και αρκετά ευρύ για να καλύπτονται οι περισσότερες 
λιανικές συναλλαγές.



PE489.472v01-00 194/201 AM\901839EL.doc

EL

Τροπολογία 315
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ και ΜΟΔ. Η απαίτηση αυτή 
ισχύει επίσης και για τις επιδεκτικές 
ενέργειας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ και 
ΜΟΔ. Η απαίτηση αυτή ισχύει επίσης και 
για τις επιδεκτικές ενέργειας εκδηλώσεις 
ενδιαφέροντος. Οι ρυθμιζόμενες αγορές 
και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις πληροφορίες 
αυτές στο κοινό συνεχώς κατά τις 
κανονικές ώρες συναλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 316
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ και ΜΟΔ. Η 
απαίτηση αυτή ισχύει επίσης και για τις 
επιδεκτικές ενέργειας εκδηλώσεις 
ενδιαφέροντος. Οι ρυθμιζόμενες αγορές 
και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις πληροφορίες 
αυτές στο κοινό συνεχώς κατά τις 
κανονικές ώρες συναλλαγής.

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που υπόκεινται στις υποχρεώσεις 
διαπραγμάτευσης του άρθρου 24. Η 
απαίτηση αυτή ισχύει επίσης και για τις 
επιδεκτικές ενέργειας εκδηλώσεις 
ενδιαφέροντος. Οι ρυθμιζόμενες αγορές 
και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ διαθέτουν τις πληροφορίες αυτές στο 
κοινό συνεχώς κατά τις κανονικές ώρες 
συναλλαγής.

Αυτή η υποχρέωση δημοσιοποίησης δεν 
ισχύει για αυτού του είδους τις 
συναλλαγές σε παράγωγα μη 
χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων 
οι οποίες μειώνουν τους αντικειμενικά 
μετρήσιμους κινδύνους που έχουν άμεση 
σχέση με την επιχειρηματική 
δραστηριότητα ή τη χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων αυτού του 
αντισυμβαλλόμενου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παράγωγα που χρησιμοποιούνται από μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις είναι 
προσαρμοσμένα ειδικά για να αντισταθμίζουν τους κινδύνους ευέλικτα και αποτελεσματικά από 
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την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η τροπολογία εξαιρεί αυτές τις συναλλαγές από 
προϋποθέσεις διαφάνειας επειδή η δημοσιοποίηση αυτών των εξατομικευμένων συναλλαγών 
είναι πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία 317
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ και ΜΟΔ. Η 
απαίτηση αυτή ισχύει επίσης και για τις 
επιδεκτικές ενέργειας εκδηλώσεις 
ενδιαφέροντος. Οι ρυθμιζόμενες αγορές 
και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις πληροφορίες 
αυτές στο κοινό συνεχώς κατά τις 
κανονικές ώρες συναλλαγής.

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που υπόκεινται στις υποχρεώσεις 
διαπραγμάτευσης του άρθρου 24. Η 
απαίτηση αυτή ισχύει επίσης και για τις 
επιδεκτικές ενέργειας εκδηλώσεις 
ενδιαφέροντος. Οι ρυθμιζόμενες αγορές 
και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις πληροφορίες 
αυτές στο κοινό συνεχώς κατά τις 
κανονικές ώρες συναλλαγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία περιορίζει τις απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας σε παράγωγα που 
υπόκεινται στην υποχρέωση διαπραγμάτευσης του άρθρου 24, που θα είχαν ως αποτέλεσμα την 
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εξαίρεση των συναλλαγών μη χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων οι οποίοι είναι κάτω 
από το κατώτατο όριο εκκαθάρισης του κανονισμού EMIR από τις απαιτήσεις 
προσυναλλακτικής διαφάνειας τις οποίες οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ θα 
έπρεπε να τηρήσουν.

Τροπολογία 318
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
σε ΠΜΔ και ΜΟΔ. Η απαίτηση αυτή 
ισχύει επίσης και για τις επιδεκτικές 
ενέργειας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, 
σύμφωνα με την οδηγία αριθ. 
2003/71/ΕΚ, που επιβάλλει τη δημοσίευση 
ενημερωτικού δελτίου όταν κινητές αξίες 
προσφέρονται στο κοινό ή εισάγονται 
προς διαπραγμάτευση, για τα δικαιώματα 
εκπομπής και για τα παράγωγα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ και ΜΟΔ. Η απαίτηση αυτή 
ισχύει επίσης και για τις επιδεκτικές 
ενέργειας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

Or. en
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Τροπολογία 319
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ επιτρέπουν, υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους και κατά τρόπο μη 
δημιουργούντα διακρίσεις, στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 17, 
να δημοσιεύουν ζεύγη εντολών για την 
αγορά και πώληση ομολογιών, δομημένων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων, 
δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων, 
την πρόσβαση στους τρόπους που 
χρησιμοποιούν για την δημοσιοποίηση
των πληροφοριών της παραγράφου 1.

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ επιτρέπουν, υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους και κατά τρόπο μη 
δημιουργούντα διακρίσεις, στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 17, 
να δημοσιεύουν ζεύγη εντολών για την 
αγορά και πώληση ομολογιών, δομημένων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων, 
δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων, 
την πρόσβαση στους τρόπους που 
χρησιμοποιούν για την δημοσίευση των 
πληροφοριών της παραγράφου 1.

Or. en

Τροπολογία 320
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ επιτρέπουν, υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους και κατά τρόπο μη 
δημιουργούντα διακρίσεις, στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 17, 
να δημοσιεύουν ζεύγη εντολών για την 
αγορά και πώληση ομολογιών, δομημένων 

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ επιτρέπουν, υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους και κατά τρόπο μη 
δημιουργούντα διακρίσεις, στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 17, 
να δημοσιεύουν ζεύγη εντολών για την 
αγορά και πώληση ομολογιών, δομημένων 
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χρηματοοικονομικών προϊόντων, 
δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων, 
την πρόσβαση στους τρόπους που 
χρησιμοποιούν για την δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών της παραγράφου 1.

χρηματοοικονομικών προϊόντων, 
δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων, 
την πρόσβαση στους τρόπους που 
χρησιμοποιούν για την δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών της παραγράφου 1.

Or. en

Τροπολογία 321
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ επιτρέπουν, υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους και κατά τρόπο μη 
δημιουργούντα διακρίσεις, στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 17, 
να δημοσιεύουν ζεύγη εντολών για την 
αγορά και πώληση ομολογιών, δομημένων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων, 
δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων, 
την πρόσβαση στους τρόπους που 
χρησιμοποιούν για την δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών της παραγράφου 1.

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ επιτρέπουν, υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους και κατά τρόπο μη 
δημιουργούντα διακρίσεις, στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 17, 
να δημοσιεύουν ζεύγη εντολών για την 
αγορά και πώληση ομολογιών, δομημένων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων, 
δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων, 
την ουσιαστική πρόσβαση στους τρόπους 
που χρησιμοποιούν για την δημοσιοποίηση 
των πληροφοριών της παραγράφου 1.

Or. en

Τροπολογία 322
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
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επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ επιτρέπουν, υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους και κατά τρόπο μη 
δημιουργούντα διακρίσεις, στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 17, 
να δημοσιεύουν ζεύγη εντολών για την 
αγορά και πώληση ομολογιών, 
δομημένων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων, δικαιωμάτων εκπομπής και 
παραγώγων, την πρόσβαση στους 
τρόπους που χρησιμοποιούν για την 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών της 
παραγράφου 1.

επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν, όταν 
ενδείκνυται, τις τιμές και το βάθος του 
συναλλακτικού ενδιαφέροντος στις τιμές 
αυτές όσον αφορά εντολές ή ζεύγη 
εντολών που ανακοινώνονται μέσω των 
συστημάτων τους για τις ομολογίες και τα 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί 
ενημερωτικό δελτίο, για τα δικαιώματα 
εκπομπής και για τα παράγωγα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ. Η απαίτηση αυτή ισχύει 
επίσης και για τις επιδεκτικές ενέργειας 
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Στο βαθμό 
που διαμορφώνονται τιμές, οι  
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς 
που διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ 
διαθέτουν τις πληροφορίες αυτές στο 
κοινό, όταν ενδείκνυται, συνεχώς κατά 
τις κανονικές ώρες συναλλαγής. Όταν η 
διαπραγμάτευση για τις συναλλαγές 
μεταξύ επαγγελματιών και επιλέξιμων 
αντισυμβαλλομένων διεξάγεται με 
φωνητική διαπραγμάτευση, οι 
προσυναλλακτικές ενδεικτικές τιμές που 
δημοσιεύονται πρέπει να βρίσκονται όσο 
το δυνατόν εγγύτερα στην τιμή 
συναλλαγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτήν εξασφαλίζεται ότι τα μοντέλα συναλλαγών όπως το RFQ και η 
φωνητική/υβριδική εκτέλεση θα καλύπτονται από το καθεστώς διαφάνειας. Τα μοντέλα αυτά 
είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις αγορές χονδρικής, όπου οι ειδικοί διαπραγματευτές 
αντισταθμίζουν τους κινδύνους που έχουν αναλάβει προσφέροντας ρευστότητα στους πελάτες 
τους.
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