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Τροπολογία 323
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χορήγηση απαλλαγών Απαλλαγές

Or. en

Τροπολογία 324
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – 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 7 παράγραφος 1 πληροφορίες 
για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων, 
ανάλογα με το μοντέλο αγοράς, τα ειδικά 
χαρακτηριστικά της συναλλακτικής 
δραστηριότητας για το προϊόν και τη 
ρευστότητα στις περιπτώσεις που 
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4.

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 7 παράγραφος 1 πληροφορίες 
για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων, 
ανάλογα με:

(i) το μοντέλο αγοράς,
(ii) τα ειδικά χαρακτηριστικά της 
συναλλακτικής δραστηριότητας για το 
προϊόν,
(iii) τα χαρακτηριστικά των 
μεμονωμένων αγορών περιλαμβανομένων 
του αριθμού και του είδους των 
συμμετεχόντων σε συγκεκριμένη αγορά,
(iv) το μέγεθος ή το είδος των εντολών, 
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τη μέθοδο διαπραγμάτευσης και το 
μέγεθος και το είδος μιας έκδοσης 
χρηματοπιστωτικού μέσου,
(v) τη ρευστότητα και κάθε άλλο 
σημαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση 
της ρευστότητας για ορισμένο προϊόν·
Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές μπορούν 
να προβαίνουν στην εν λόγω απαλλαγή 
προκειμένου περί εντολών μεγάλης 
κλίμακας σε σύγκριση με το κανονικό 
μέγεθος της λιανικής αγοράς για τη 
συγκεκριμένη ομολογία, το δομημένο 
χρηματοοικονομικό προϊόν, το δικαίωμα 
εκπομπής ή το παράγωγο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο ή κατηγορία 
ομολογίας, δομημένου 
χρηματοοικονομικού προϊόντος, 
δικαιώματος εκπομπής ή παραγώγου.
Οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου 
ισχύουν μόνον για εκείνα τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία 
κρίνεται ότι έχουν επαρκή ρευστότητα ή 
για τα οποία υπάρχει ρευστή αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις μικρότερες αγορές σταθερού εισοδήματος ένα καθεστώς πλήρους διαφάνειας μπορεί να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προθυμία και ικανότητα των ειδικών διαπραγματευτών να 
παρέχουν τιμές οι οποίες θα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητα. Οι λεπτομερειακές 
ρυθμίσεις των απαιτήσεων διαφάνειας θα πρέπει επομένως να βασίζονται στις αρχές της 
σύνεσης και της αναλογικότητας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στις αγορές ομολογιών και στις 
αγορές παραγώγων.

Τροπολογία 325
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
απαλλάσσουν τις ρυθμιζόμενες αγορές και 

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
απαλλάσσουν τις ρυθμιζόμενες αγορές και 
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τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ από την υποχρέωση να 
ανακοινώνουν δημοσία τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 πληροφορίες 
για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων, 
ανάλογα με το μοντέλο αγοράς, τα ειδικά 
χαρακτηριστικά της συναλλακτικής 
δραστηριότητας για το προϊόν και τη 
ρευστότητα στις περιπτώσεις που 
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4.

τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ από την υποχρέωση να 
ανακοινώνουν δημοσία τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 πληροφορίες 
για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων, 
ανάλογα με το μοντέλο αγοράς και τα 
ειδικά χαρακτηριστικά της συναλλακτικής 
δραστηριότητας για το προϊόν στις 
περιπτώσεις που ορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 4.

Or. en

Τροπολογία 326
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – 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 7 παράγραφος 1 πληροφορίες 
για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων, 
ανάλογα με το μοντέλο αγοράς, τα ειδικά 
χαρακτηριστικά της συναλλακτικής 
δραστηριότητας για το προϊόν και τη 
ρευστότητα στις περιπτώσεις που 
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4.

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 7 παράγραφος 1 πληροφορίες 
για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων, 
ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά της 
συναλλακτικής δραστηριότητας για το 
προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 327
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
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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 7 παράγραφος 1 πληροφορίες
για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων, 
ανάλογα με το μοντέλο αγοράς, τα ειδικά 
χαρακτηριστικά της συναλλακτικής 
δραστηριότητας για το προϊόν και τη 
ρευστότητα στις περιπτώσεις που 
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4.

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ μπορούν, για συγκεκριμένες 
ομάδες προϊόντων τα οποία θεωρείται ότι 
παρουσιάζουν χαμηλή ρευστότητα στις 
περιπτώσεις που ορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 4, να μην ανακοινώνουν 
δημοσία τις αναφερόμενες στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 328
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές μπορούν 
να προβαίνουν στην εν λόγω απαλλαγή 
προκειμένου περί εντολών μεγάλης 
κλίμακας σε σύγκριση με το κανονικό 
μέγεθος της λιανικής αγοράς για τη 
συγκεκριμένη ομολογία, το δομημένο 
χρηματοοικονομικό προϊόν, το δικαίωμα 
εκπομπής ή το παράγωγο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο ή κατηγορία 
ομολογίας, δομημένου 
χρηματοοικονομικού προϊόντος, 
δικαιώματος εκπομπής ή παραγώγου.

Or. en
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Τροπολογία 329
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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 7 παράγραφος 1 πληροφορίες, 
ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της 
εντολής και τη μέθοδο διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 4. 
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 
ομολογία, δομημένο χρηματοοικονομικό 
προϊόν, δικαίωμα εκπομπής ή παράγωγο 
ή για τον συγκεκριμένο τύπο ομολογίας, 
δομημένου χρηματοοικονομικού 
προϊόντος, δικαιώματος εκπομπής ή 
παραγώγου.

2. Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι, 
κατά τον προσδιορισμό του είδους και 
του πεδίου εφαρμογής μιας απαλλαγής, 
λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές 
περιστάσεις, μεταξύ άλλων το συμφέρον 
επενδυτών, εκδοτών και εκδοτών 
κρατικών ομολόγων και η ρευστότητα 
της αγοράς. Οι αρμόδιες αρχές
εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις 
διαφάνειας δεν θα πρέπει να εμποδίζουν 
την επίτευξη χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας ή ρυθμιστικών σκοπών, 
όπως η υπαγωγή των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε 
ρυθμιστικό πλαίσιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει πάντα να είναι σε θέση να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές 
περιστάσεις και τα συμφέροντα κατά τον καθορισμό του επιπέδου διαφάνειας. Οι απαιτήσεις 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.

Τροπολογία 330
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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 7 παράγραφος 1 πληροφορίες, 
ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της
εντολής και τη μέθοδο διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 4. 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 ομολογία, δομημένο 
χρηματοοικονομικό προϊόν, δικαίωμα 
εκπομπής ή παράγωγο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο ομολογίας, δομημένου 
χρηματοοικονομικού προϊόντος, 
δικαιώματος εκπομπής ή παραγώγου.

2. 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 7 παράγραφος 1 πληροφορίες, 
ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της 
εντολής και τη μέθοδο διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 4. Ειδικότερα, 
οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προβαίνουν 
στην εν λόγω απαλλαγή προκειμένου περί 
εντολών μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με 
το κανονικό μέγεθος της λιανικής αγοράς
όπως αναφέρεται στην οδηγία 
2004/109/ΕΚ και στην οδηγία 
2010/73/ΕΕ, για τη συγκεκριμένη 
ομολογία, δομημένο χρηματοοικονομικό 
προϊόν, δικαίωμα εκπομπής ή παράγωγο ή 
για τον συγκεκριμένο τύπο ομολογίας, 
δομημένου χρηματοοικονομικού 
προϊόντος, δικαιώματος εκπομπής ή 
παραγώγου.

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 331
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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 7 παράγραφος 1 πληροφορίες, 
ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της 
εντολής και τη μέθοδο διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 4. 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 ομολογία, δομημένο 
χρηματοοικονομικό προϊόν, δικαίωμα 
εκπομπής ή παράγωγο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο ομολογίας, δομημένου 
χρηματοοικονομικού προϊόντος, 
δικαιώματος εκπομπής ή παραγώγου.

2. 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 7 παράγραφος 1 πληροφορίες, 
ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της 
εντολής και τη μέθοδο διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 4. 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 ομολογία, δομημένο 
χρηματοοικονομικό προϊόν, δικαίωμα 
εκπομπής ή παράγωγο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο ομολογίας, δομημένου 
χρηματοοικονομικού προϊόντος, 
δικαιώματος εκπομπής ή παραγώγου.

Or. en

Τροπολογία 332
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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 7 παράγραφος 1 πληροφορίες, 
ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της 
εντολής και τη μέθοδο διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 4. 
Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές μπορούν 

2. 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 7 παράγραφος 1 πληροφορίες 
περί εντολών μεγάλης κλίμακας σε 
σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της 
αγοράς για τη συγκεκριμένη ομολογία, 
δομημένο χρηματοοικονομικό προϊόν, 
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να προβαίνουν στην εν λόγω απαλλαγή 
προκειμένου περί εντολών μεγάλης 
κλίμακας σε σύγκριση με το κανονικό 
μέγεθος της αγοράς για τη συγκεκριμένη 
ομολογία, δομημένο χρηματοοικονομικό 
προϊόν, δικαίωμα εκπομπής ή παράγωγο ή 
για τον συγκεκριμένο τύπο ομολογίας, 
δομημένου χρηματοοικονομικού 
προϊόντος, δικαιώματος εκπομπής ή 
παραγώγου.

δικαίωμα εκπομπής ή παράγωγο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο ομολογίας, δομημένου 
χρηματοοικονομικού προϊόντος, 
δικαιώματος εκπομπής ή παραγώγου.

Or. en

Τροπολογία 333
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. 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 ή οιοδήποτε εναλλακτικό 
πλαίσιο συναλλαγών εξασφαλίζουν ότι 
επιτυγχάνουν ταχύτερη πρόσβαση στην 
τιμή αναφοράς από οιονδήποτε άλλον 
συμμετέχοντα στην αγορά στον τόπο 
τους. 

Or. en

Τροπολογία 334
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, οι 
αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν στην 
ΕΑΚΑΑ και στις άλλες αρμόδιες αρχές τη 
σκοπούμενη χρήση των απαλλαγών και 
παρέχουν εξήγηση της λειτουργίας τους. 
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 μεμονωμένης απαλλαγής 
με τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 και εξειδικεύονται 
με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 
στοιχείο β). 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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 335
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, οι 
αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν στην 
ΕΑΚΑΑ και στις άλλες αρμόδιες αρχές τη 
σκοπούμενη χρήση των απαλλαγών και 
παρέχουν εξήγηση της λειτουργίας τους. 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 
μεμονωμένης απαλλαγής με τις απαιτήσεις 
που θεσπίζονται στις παραγράφους 1 και 2 
και εξειδικεύονται με την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β). 
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.

3. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι αρμόδιες 
αρχές γνωστοποιούν στην ΕΑΚΑΑ και 
στις άλλες αρμόδιες αρχές τη σκοπούμενη 
χρήση των απαλλαγών και παρέχουν 
εξήγηση της λειτουργίας τους. 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 γνωμοδότηση εντός 2 
μηνών στην οικεία αρμόδια αρχή, με την 
οποία αξιολογεί το συμβατό κάθε 
μεμονωμένης απαλλαγής με τις απαιτήσεις 
που θεσπίζονται στις παραγράφους 1 και 2 
και εξειδικεύονται με την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β). 
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 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.
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Τροπολογία 336
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, οι 
αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν στην 
ΕΑΚΑΑ και στις άλλες αρμόδιες αρχές τη 
σκοπούμενη χρήση των απαλλαγών και 
παρέχουν εξήγηση της λειτουργίας τους. 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 
μεμονωμένης απαλλαγής με τις απαιτήσεις 
που θεσπίζονται στις παραγράφους 1 και 2 
και εξειδικεύονται με την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β).
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.

3. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, οι 
αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν στην 
ΕΑΚΑΑ και στις άλλες αρμόδιες αρχές τη 
σκοπούμενη χρήση των απαλλαγών και 
παρέχουν εξήγηση της λειτουργίας τους. 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 
μεμονωμένης απαλλαγής με τις απαιτήσεις 
που θεσπίζονται στις παραγράφους 1 και 2 
και εξειδικεύονται με την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β).
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

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της σημασίας που θα έχουν αυτές οι απαλλαγές για τη λειτουργία των αγορών μη 
μετοχικών προϊόντων, η περίοδος έγκρισης έξι μηνών είναι πολύ μακρά. Ένας μήνας είναι πιο 
αποδεκτή περίοδος.
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Τροπολογία 337
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, οι 
αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν στην 
ΕΑΚΑΑ και στις άλλες αρμόδιες αρχές τη 
σκοπούμενη χρήση των απαλλαγών και 
παρέχουν εξήγηση της λειτουργίας τους. 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 
μεμονωμένης απαλλαγής με τις απαιτήσεις 
που θεσπίζονται στις παραγράφους 1 και 2 
και εξειδικεύονται με την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β). 
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.

3. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, οι 
αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν στην 
ΕΑΚΑΑ και στις άλλες αρμόδιες αρχές τη 
σκοπούμενη χρήση των απαλλαγών και 
παρέχουν εξήγηση της λειτουργίας τους. 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 / θετική γνωμοδότηση στην 
οικεία αρμόδια αρχή, με την οποία 
αξιολογεί το συμβατό κάθε μεμονωμένης 
απαλλαγής με τις απαιτήσεις που 
θεσπίζονται στις παραγράφους 1 και 2 και 
εξειδικεύονται με την κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 στοιχεία β) και γ). Προς 
αποφυγή αμφιβολίας, επειδή η 
γνωμοδότηση της ΕΑΚΑΑ είναι 
δεσμευτική, η αρμόδια αρχή χορηγεί 
απαλλαγές μόνον σε πλήρη συμφωνίας με 
τη γνωμοδότηση της ΕΑΚΑΑ.  Η ΕΑΚΑΑ 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
απαλλαγών και υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στην Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής τους στην πράξη.

Or. en

Τροπολογία 338
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, οι 
αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν στην 
ΕΑΚΑΑ και στις άλλες αρμόδιες αρχές τη 
σκοπούμενη χρήση των απαλλαγών και 
παρέχουν εξήγηση της λειτουργίας τους. 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 
μεμονωμένης απαλλαγής με τις απαιτήσεις 
που θεσπίζονται στις παραγράφους 1 και 2 
και εξειδικεύονται με την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β). 
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.

3. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, οι 
αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν στην 
ΕΑΚΑΑ και στις άλλες αρμόδιες αρχές τη 
σκοπούμενη χρήση των απαλλαγών και 
παρέχουν εξήγηση της λειτουργίας τους. 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 μεμονωμένης απαλλαγής με τις 
απαιτήσεις που θεσπίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 και εξειδικεύονται με 
την κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 
στοιχείο β). Η αρμόδια αρχή χορηγεί 
απαλλαγές μόνον μετά τη θετική 
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 339
Sylvie Goulard
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, οι 
αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν στην 
ΕΑΚΑΑ και στις άλλες αρμόδιες αρχές τη 
σκοπούμενη χρήση των απαλλαγών και 
παρέχουν εξήγηση της λειτουργίας τους. 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 
μεμονωμένης απαλλαγής με τις απαιτήσεις 
που θεσπίζονται στις παραγράφους 1 και 2 
και εξειδικεύονται με την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β). 
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.

3. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, οι 
αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν στην 
ΕΑΚΑΑ και στις άλλες αρμόδιες αρχές τη 
σκοπούμενη χρήση των απαλλαγών και 
παρέχουν εξήγηση της λειτουργίας τους. 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 μεμονωμένης απαλλαγής με 
τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 και εξειδικεύονται με 
την κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 
στοιχείο β). 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 340
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, οι 
αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν στην 
ΕΑΚΑΑ και στις άλλες αρμόδιες αρχές τη 
σκοπούμενη χρήση των απαλλαγών και 
παρέχουν εξήγηση της λειτουργίας τους. 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 
μεμονωμένης απαλλαγής με τις απαιτήσεις 
που θεσπίζονται στις παραγράφους 1 και 2 
και εξειδικεύονται με την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β). 
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.

3. 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 των παραγράφων 1 και 2. Πριν 
από τη χορήγηση απαλλαγής σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1 και 2, οι αρμόδιες 
αρχές γνωστοποιούν στην ΕΑΚΑΑ και 
στις άλλες αρμόδιες αρχές τη σκοπούμενη 
χρήση των απαλλαγών και παρέχουν 
εξήγηση της λειτουργίας τους. Η 
γνωστοποίηση της πρόθεσης για χορήγηση 
απαλλαγής πραγματοποιείται τουλάχιστον 
4 μήνες 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 
μεμονωμένης απαλλαγής με τις απαιτήσεις 
που θεσπίζονται στις παραγράφους 1 και 2 
και εξειδικεύονται με την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β).

Όταν η εν λόγω αρμόδια αρχή χορηγεί 
απαλλαγή και η αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους διαφωνεί με αυτό ή με 
την ουσιαστική εφαρμογή της 
χορηγούμενης απαλλαγής, 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. Η ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί την 
εφαρμογή των απαλλαγών και υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με 
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τον τρόπο εφαρμογής τους στην πράξη.

Or. en

Τροπολογία 341
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.  Η 
αρμόδια αρχή δεν χορηγεί απαλλαγή σε 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ χωρίς τη θετική κοινή 
γνωμοδότηση του σώματος. 

Or. en

Τροπολογία 342
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. 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 4. 
Οι αρμόδιες αρχές ανακαλούν την άδεια 
εάν αντιληφθούν ότι η απαλλαγή 
χρησιμοποιείται κατά τρόπο που 
παρεκκλίνει από τον αρχικό σκοπό της ή 
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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 την άδεια χρήσης απαλλαγών. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί ότι οι αρμόδιες 
αρχές θα μπορούν να αντιδρούν ταχέως σε απρόβλεπτες εξελίξεις της αγοράς.

Τροπολογία 343
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με τα 
οποία προσδιορίζονται:

Or. en



PE489.477v01-00 20/204 AM\901886EL.doc

EL

Τροπολογία 344
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με τα 
οποία προσδιορίζονται:

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 345
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η ΕΑΚΑΑ θεσπίζει, μέσω δεσμευτικών 
τεχνικών προτύπων, μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται:

Or. en

Τροπολογία 346
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών 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 347
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το εύρος των εντολών ή των ζευγών 
εντολών, τις τιμές καθώς και το βάθος του 
συναλλακτικού ενδιαφέροντος στις τιμές 
αυτές, τα οποία πρέπει να ανακοινώνονται 
δημόσια για κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 1·

α) το εύρος των εντολών ή των ζευγών 
εντολών, οι τιμές καθώς και το βάθος του 
συναλλακτικού ενδιαφέροντος στις τιμές 
αυτές, τα οποία πρέπει να ανακοινώνονται 
δημόσια για κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων που είναι 
κατώτερα συναλλαγής μεγέθους 100.000 
ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 
1·

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.

Τροπολογία 348
Wolf Klinz
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χωρεί 
απαλλαγή από την υποχρέωση 
ανακοίνωσης πριν από τη συναλλαγή για 
κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με
τις παραγράφους 1 και 2, ανάλογα με τα 
εξής:

β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα μέσο 
μπορεί να θεωρείται ότι έχει επαρκή 
ρευστότητα για να στηρίζει τη συνεχή 
διαμόρφωση και δημοσιοποίηση τιμών 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφοι 1 και 2, ανάλογα με τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 349
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χωρεί 
απαλλαγή από την υποχρέωση 
ανακοίνωσης πριν από τη συναλλαγή για 
κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1 και 2, ανάλογα με τα 
εξής:

β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χωρεί 
απαλλαγή από την υποχρέωση 
ανακοίνωσης πριν από τη συναλλαγή για 
κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, ανάλογα με τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 350
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) το μοντέλο αγοράς, διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 351
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) το μοντέλο αγοράς, (i) το μοντέλο αγοράς, όπως αίτηση για 
συστήματα ζευγών εντολών, και 
προφορικά συστήματα μεσιτείας, 

Or. en

Τροπολογία 352
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) το προφίλ ρευστότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και 
του είδους των συμμετεχόντων σε 
συγκεκριμένη αγορά και κάθε άλλου 
σημαντικού κριτηρίου για την αξιολόγηση 
της ρευστότητας,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 353
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) το προφίλ ρευστότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και
του είδους των συμμετεχόντων σε 
συγκεκριμένη αγορά και κάθε άλλου 
σημαντικού κριτηρίου για την αξιολόγηση 
της ρευστότητας,

(iii) το προφίλ ρευστότητας και κάθε άλλο 
σημαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση της 
ρευστότητας για συγκεκριμένο προϊόν,

Or. en

Τροπολογία 354
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) το προφίλ ρευστότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και 
του είδους των συμμετεχόντων σε 
συγκεκριμένη αγορά και κάθε άλλου 
σημαντικού κριτηρίου για την αξιολόγηση 
της ρευστότητας,

(iii) το προφίλ ρευστότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και 
του είδους των συμμετεχόντων σε 
συγκεκριμένη αγορά και κάθε άλλου 
σημαντικού κριτηρίου για την αξιολόγηση 
της ρευστότητας, όσον αφορά τη 
μεταχείριση προϊόντων που εμφανίζουν 
συνεχή, περιστασιακή ή ανεπαρκή 
ρευστότητα.

Or. en

Τροπολογία 355
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) το προφίλ ρευστότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και 
του είδους των συμμετεχόντων σε 
συγκεκριμένη αγορά και κάθε άλλου 

(iii) για ομολογίες, δομημένα προϊόντα 
και δικαιώματα εκπομπής, το προφίλ 
ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένου του 
αριθμού και του είδους των 
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σημαντικού κριτηρίου για την αξιολόγηση 
της ρευστότητας,

συμμετεχόντων σε συγκεκριμένη αγορά 
και κάθε άλλου σημαντικού κριτηρίου για 
την αξιολόγηση της ρευστότητας,

Or. en

Τροπολογία 356
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) το προφίλ ρευστότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και 
του είδους των συμμετεχόντων σε 
συγκεκριμένη αγορά και κάθε άλλου 
σημαντικού κριτηρίου για την αξιολόγηση 
της ρευστότητας,

(iii) κατάλογο μέσων τα οποία θεωρείται 
ότι παρουσιάζουν χαμηλή ρευστότητα με 
βάση το προφίλ ρευστότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και 
του είδους των συμμετεχόντων σε 
συγκεκριμένη αγορά και κάθε άλλου 
σημαντικού κριτηρίου για την αξιολόγηση 
της ρευστότητας,

Or. en

Τροπολογία 357
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii α) τα χαρακτηριστικά μεμονωμένων 
αγορών περιλαμβανομένων του αριθμού 
και του είδους των συμμετεχόντων σε 
συγκεκριμένη αγορά,

Or. en
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Τροπολογία 358
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) το μέγεθος ή το είδος των εντολών και 
το μέγεθος και το είδος μιας έκδοσης 
χρηματοπιστωτικού μέσου.

(iv) το μέγεθος και το είδος των εντολών
καθώς και το μέγεθος και το είδος μιας 
έκδοσης χρηματοπιστωτικού μέσου, με 
σκοπό να επιτραπεί η κατάλληλη 
διαφοροποίηση μεταξύ λιανικής, 
ενδιάμεσης και χονδρικής αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αγορά για μη μετοχικά προϊόντα μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα με σκοπό να σταθμιστεί πώς 
θα πρέπει να λειτουργεί η μετασυναλλακτική διαφάνεια. Θεωρητικά, οι συναλλαγές σε λιανική 
αγορά θα περιγράφονται σε πραγματικό χρόνο, οι συναλλαγές σε ενδιάμεσες αγορές εντός 
μεγαλύτερης χρονικής καθυστέρησης και οι μεγαλύτερες συναλλαγές χονδρικής με μεγαλύτερη 
καθυστέρηση.  Με τον τρόπο αυτό οι απαιτήσεις μετασυναλλακτικής διαφάνειας θα ταιριάζουν 
σε διάφορα μοντέλα διαπραγμάτευσης από διάφορους συμμετέχοντες στην αγορά μέσω ενός 
απλού καθεστώτος που θα μπορεί να εφαρμόζεται εύκολα σε διάφορα μέσα.

Τροπολογία 359
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1095/2010.

Or. en
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Τροπολογία 360
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 361
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/20101.
__________________
ΕΕ εισάγεται ημερομηνία 12 μήνες από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 362
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 363
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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 

5. 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 
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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.

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

Τροπολογία 364
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Όταν η ρευστότητα μιας κατηγορίας 
χρηματοπιστωτικών μέσων πέφτει κάτω 
από το κατώτατο όριο που ορίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 5(β)(2), οι 
υποχρεώσεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 
μπορούν να ανασταλούν προσωρινά από 
την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για 
την εποπτεία ενός ή περισσοτέρων τόπων 
διαπραγμάτευσης στους οποίους το 
χρηματοπιστωτικό μέσο αποτελεί 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αυτό το 
κατώτατο όριο καθορίζεται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων.
Η αναστολή ισχύει για αρχική περίοδο 
που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από 
τη δημοσίευσή της στον ιστότοπο της 
σχετικής αρμόδιας αρχής. Αναστολή 
τέτοιου είδους μπορεί να ανανεωθεί για 
περαιτέρω περιόδους που δεν 
υπερβαίνουν τους τρεις μήνες κάθε φορά, 
εάν οι λόγοι της αναστολής εξακολουθούν 
να ισχύουν. Εάν η αναστολή δεν 
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ανανεωθεί μετά την εν λόγω τρίμηνη 
περίοδο, λήγει αυτομάτως.
Πριν αναστείλει (ή ανανεώσει την 
αναστολή) αυτών των υποχρεώσεων, η 
σχετική αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στην 
ΕΑΚΑΑ την πρότασή της και την 
ανάλυσή της. Η ΕΑΚΑΑ απευθύνει 
γνωμοδότηση στην αρμόδια αρχή το 
συντομότερο δυνατόν σχετικά με το εάν 
κατά την άποψή της έχουν ανακύψει οι 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο.
Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με τα 
οποία προσδιορίζονται οι παράμετροι και 
οι μέθοδοι για τον υπολογισμό του 
κατώτατου ορίου ρευστότητας που 
αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 
10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010. Οι παράμετροι και οι μέθοδοι 
για να υπολογίζουν τα κράτη μέλη το 
κατώτατο όριο ορίζονται κατά τρόπον 
ώστε τιμή της ρευστότητας κατηγορίας 
χρηματοπιστωτικού μέσου ίση προς αυτό 
να σημαίνει σημαντική μείωση του 
κύκλου εργασιών στους τόπους 
διαπραγμάτευσης που εποπτεύονται από 
την κοινοποιούσα αρχή σε σχέση προς το 
μέσο επίπεδο κύκλου εργασιών στους εν 
λόγω τόπους για το συγκεκριμένο 
χρηματοπιστωτικό μέσο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε καιρούς ακραίας έντασης στην αγορά, όπως στην περίπτωση της κατάρρευσης της Lehman, 
μεγάλο μέρος της αγοράς επανήλθε στην προφορική διαπραγμάτευση μεταξύ συμμετεχόντων 
στην αγορά ως προς ό,τι προηγουμένως παρουσίαζε ρευστότητα στην αγορά.  Σε τέτοιους 
καιρούς, θα πρέπει να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να αναστέλλουν τις απαιτήσεις 
προσυναλλακτικής διαφάνειας για να δίδεται η δυνατότητα στην αγορά να ανακάμπτει.
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Τροπολογία 365
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – 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 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 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 δημοσιοποιούν την τιμή, τον όγκο 
και τον χρόνο των συναλλαγών που 
εκτελούνται 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. 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, και ειδικότερα με μέγιστη 
καθυστέρηση τριών λεπτών για τις 
αγορές ομολογιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αποσκοπεί στο να προσδιορίσει τη μέγιστη καθυστέρηση δημοσιοποίησης της 
συναλλαγής για αγορές ομολογιών. Αυτό το άρθρο πρέπει να έχει ίδια διατύπωση με το άρθρο 
20 για να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι μεταξύ όλων των τόπων διαπραγμάτευσης 
περιλαμβανομένης της εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης σε σχέση με τις απαιτήσεις 
διαφάνειας. Διαφορετικά, εάν το άρθρο 20 αποδυναμωνόταν, θα μείωνε τα αντικίνητρα της 
εισαγωγής για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Τροπολογία 366
Sylvie Goulard
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – 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 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 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 δημοσιοποιούν την τιμή, τον όγκο 
και τον χρόνο των συναλλαγών που 
εκτελούνται 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. 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 367
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – 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 τις ομολογίες και τα 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 

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 
εκτελούνται για τις ομολογίες και τα 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά για τα οποία έχει 
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δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που 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.

δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που 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. 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

Οι απαιτήσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας για χρηματοπιστωτικά 
μέσα για τα οποία (ιδιαίτερα) έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο είναι δυσανάλογες έχοντας 
υπόψη:  το γεγονός ότι αυτά τα μέσα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
ακόμη και από μικρό πιστωτικό ίδρυμα σε πολύ περιορισμένες αγορές, η σχέση κόστους-
οφέλους μεταξύ διαφάνειας και της επιβάρυνσης για το πιστωτικό ίδρυμα είναι πολύ οριακή.

Τροπολογία 368
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – 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 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 

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 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 
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που 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.

που 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.

Or. en

Τροπολογία 369
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – 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 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 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 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 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.  Το επίπεδο κοινολόγησης 
και η συχνότητα δημοσιοποίησης 
προσαρμόζονται αναλογικά προς την 
έκδοση, το μέγεθος της συναλλαγής και 
τα χαρακτηριστικά των εθνικών αγορών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις μετασυναλλακτικής διαφάνειας για χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο είναι δυσανάλογες έχοντας υπόψη:  - το γεγονός ότι αυτά τα 
μέσα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ακόμη και από μικρό πιστωτικό 
ίδρυμα σε πολύ περιορισμένες (και όχι ρυθμιζόμενες) αγορές, - η σχέση κόστους-οφέλους 
μεταξύ διαφάνειας και της επιβάρυνσης για το πιστωτικό ίδρυμα είναι πολύ οριακή,- η ακριβής 
και έμπρακτη εφαρμογή μπορεί να δώσει "αβέβαια» αποτελέσματα επειδή οι πληροφορίες δεν 
είναι πάντα διαθέσιμες. 

Τροπολογία 370
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – 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 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 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 δημοσιοποιούν την τιμή, τον όγκο 
και τον χρόνο των συναλλαγών που 
εκτελούνται 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. 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.

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 
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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 από την επιχειρηματική 
δραστηριότητα ευέλικτα και αποτελεσματικά. Η τροπολογία εξαιρεί αυτές τις συναλλαγές από 
προϋποθέσεις διαφάνειας επειδή η δημοσιοποίηση αυτών των εξατομικευμένων συναλλαγών 
είναι πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία 371
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – 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 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 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 τις ομολογίες και τα 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ, ΜΟΔ ή
οιοδήποτε άλλο πλαίσιο συναλλαγών 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 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, 
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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 372
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – 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 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 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 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. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 373
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – 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 20, 
να δημοσιεύουν τις λεπτομέρειες των 
συναλλαγών σε ομολογίες, δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα, δικαιώματα 
εκπομπής και παράγωγα, 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 επιτρέπουν, υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους και κατά τρόπο μη 
δημιουργούντα διακρίσεις, στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 20, 
να δημοσιεύουν τις λεπτομέρειες των 
συναλλαγών σε ομολογίες, δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα, δικαιώματα
εκπομπής και παράγωγα, την πρόσβαση 
στους τρόπους που χρησιμοποιούν για την 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών της 
παραγράφου 1.

Or. en

Τροπολογία 374
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – 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 

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 
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επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 20, 
να δημοσιεύουν τις λεπτομέρειες των 
συναλλαγών σε ομολογίες, δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα, δικαιώματα 
εκπομπής και παράγωγα, την πρόσβαση 
στους τρόπους που χρησιμοποιούν για την 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών της 
παραγράφου 1.

επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 20, 
να δημοσιεύουν τις λεπτομέρειες των 
συναλλαγών σε ομολογίες, δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα, δικαιώματα 
εκπομπής και παράγωγα, πραγματική 
πρόσβαση στους τρόπους που 
χρησιμοποιούν για την δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών της παραγράφου 1.

Or. en

Τροπολογία 375
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η Επιτροπή εγκρίνει, με πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 41, 
σταδιακή προσέγγιση ανά προϊόν για την 
εισαγωγή των απαιτήσεων των 
παραγράφων 1 και 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων αφενός του αριθμού των προϊόντων που θα καλύπτονται από τις διατάξεις αυτές, 
αφετέρου των λεπτομερειακών ρυθμίσεων τις οποίες κρίνουν απαραίτητες και η ΕΑΚΑΑ και η 
Επιτροπή, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί σταδιακή προσέγγιση ούτως ώστε να καλυφθούν 
πρώτα τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη ρευστότητα.

Τροπολογία 376
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν 
στις ρυθμιζόμενες αγορές και στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και στους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ 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 ομολογία, 
δομημένο χρηματοοικονομικό προϊόν, 
δικαίωμα εκπομπής ή παράγωγο ή για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία ομολογίας, 
δομημένου χρηματοοικονομικού 
προϊόντος, δικαιώματος εκπομπής ή 
παραγώγου.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν 
στις ρυθμιζόμενες αγορές και στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και στους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ να μεταθέτουν χρονικά τη 
δημοσίευση των λεπτομερειών των 
συναλλαγών ανάλογα με:

(i) το μοντέλο αγοράς,
(ii) τα ειδικά χαρακτηριστικά της 
συναλλακτικής δραστηριότητας για το 
προϊόν,
(iii) τα χαρακτηριστικά των 
μεμονωμένων αγορών περιλαμβανομένων 
του αριθμού και του είδους των 
συμμετεχόντων σε συγκεκριμένη αγορά,
(iv) το μέγεθος ή το είδος των εντολών, 
τη μέθοδο διαπραγμάτευσης και το 
μέγεθος και το είδος μιας έκδοσης 
χρηματοπιστωτικού μέσου,
(v) τη ρευστότητα και κάθε άλλο 
σημαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση 
της ρευστότητας για ορισμένο προϊόν·
Οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου 
ισχύουν μόνον για εκείνα τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία 
κρίνεται ότι έχουν επαρκή ρευστότητα ή 
για τα οποία υπάρχει ρευστή αγορά.
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
μεταθέτουν χρονικά τη δημοσίευση όσον 
αφορά εντολές μεγάλης κλίμακας σε 
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σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της 
λιανικής αγοράς για τη συγκεκριμένη 
ομολογία, το δομημένο 
χρηματοοικονομικό προϊόν, το δικαίωμα 
εκπομπής ή το παράγωγο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο ή κατηγορία 
ομολογίας, δομημένου 
χρηματοοικονομικού προϊόντος, 
δικαιώματος εκπομπής ή παραγώγου, ή 
να τη συσχετίζουν με σημαντικές 
διαθέσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 2
παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2273/2003.
Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι, 
κατά τον προσδιορισμό του είδους και 
του πεδίου εφαρμογής μιας χρονικής 
μετάθεσης της δημοσίευσης, 
λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές 
περιστάσεις, μεταξύ άλλων το συμφέρον 
επενδυτών, εκδοτών και εκδοτών 
ομολογιών του δημοσίου και η 
ρευστότητα της αγοράς. Οι αρμόδιες 
αρχές εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις 
διαφάνειας δεν θα πρέπει να εμποδίζουν 
την επίτευξη χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας ή ρυθμιστικών σκοπών, 
όπως η υπαγωγή των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε 
ρυθμιστικό πλαίσιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση του άρθρου 9 παράγραφος 1 δεν προσφέρεται για αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιείται μικρός μόνον αριθμός επαγγελματιών επενδυτών και όλες οι συναλλαγές 
είναι μεγάλης κλίμακας. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επομένως να μπορούν να επιτρέπουν 
αναβολή της δημοσίευσης για τους ίδιους λόγους για τους οποίους χορηγείται απαλλαγή σε 
σχέση με προσυναλλακτική διαφάνεια.

Τροπολογία 377
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν 
στις ρυθμιζόμενες αγορές και στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και στους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ 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 ομολογία, δομημένο 
χρηματοοικονομικό προϊόν, δικαίωμα 
εκπομπής ή παράγωγο ή για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία ομολογίας, 
δομημένου χρηματοοικονομικού 
προϊόντος, δικαιώματος εκπομπής ή 
παραγώγου.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν 
στις ρυθμιζόμενες αγορές και στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και στους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ να μεταθέτουν χρονικά τη 
δημοσίευση των λεπτομερειών των 
συναλλαγών ανάλογα με το είδος τους, το 
προφίλ ρευστότητας (συνεχής, 
περιστασιακή ή ανεπαρκής ), τα ειδικά 
χαρακτηριστικά της συναλλακτικής 
δραστηριότητας 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 ομολογία, δομημένο 
χρηματοοικονομικό προϊόν, δικαίωμα 
εκπομπής ή παράγωγο ή για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία ομολογίας, 
δομημένου χρηματοοικονομικού 
προϊόντος, δικαιώματος εκπομπής ή 
παραγώγου.

Or. en

Τροπολογία 378
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν 
στις ρυθμιζόμενες αγορές και στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και στους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ 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 

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν 
στις ρυθμιζόμενες αγορές και στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και στους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ 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 
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του χρόνου δημοσίευσης των συναλλαγών 
που είναι μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση 
με το κανονικό μέγεθος της αγοράς για τη 
συγκεκριμένη ομολογία, δομημένο 
χρηματοοικονομικό προϊόν, δικαίωμα 
εκπομπής ή παράγωγο ή για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία ομολογίας, 
δομημένου χρηματοοικονομικού 
προϊόντος, δικαιώματος εκπομπής ή 
παραγώγου.

του χρόνου δημοσίευσης των συναλλαγών 
που είναι μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση 
με το κανονικό μέγεθος της αγοράς για τη 
συγκεκριμένη ομολογία, δομημένο 
χρηματοοικονομικό προϊόν, δικαίωμα 
εκπομπής ή παράγωγο ή για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία ομολογίας, 
δομημένου χρηματοοικονομικού 
προϊόντος, δικαιώματος εκπομπής ή 
παραγώγου.

Or. en

Τροπολογία 379
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν 
στις ρυθμιζόμενες αγορές και στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και στους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ 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 ομολογία, 
δομημένο χρηματοοικονομικό προϊόν, 
δικαίωμα εκπομπής ή παράγωγο ή για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία ομολογίας, 
δομημένου χρηματοοικονομικού 
προϊόντος, δικαιώματος εκπομπής ή 
παραγώγου.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν 
στις ρυθμιζόμενες αγορές και στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και στους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ να μεταθέτουν χρονικά τη 
δημοσίευση των λεπτομερειών των 
συναλλαγών που είναι σημαντικά μεγάλης 
κλίμακας σε σύγκριση με το κανονικό 
μέγεθος της αγοράς για τη συγκεκριμένη 
ομολογία, δομημένο χρηματοοικονομικό 
προϊόν, δικαίωμα εκπομπής ή παράγωγο ή 
για τη συγκεκριμένη κατηγορία ομολογίας, 
δομημένου χρηματοοικονομικού 
προϊόντος, δικαιώματος εκπομπής ή 
παραγώγου.

Or. en
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Τροπολογία 380
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές μπορούν 
να μεταθέτουν χρονικά τη δημοσίευση 
όσον αφορά εντολές μεγάλης κλίμακας σε 
σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της 
λιανικής αγοράς για τη συγκεκριμένη 
ομολογία, το δομημένο 
χρηματοοικονομικό προϊόν, το δικαίωμα 
εκπομπής ή το παράγωγο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο ή κατηγορία 
ομολογίας, δομημένου 
χρηματοοικονομικού προϊόντος, 
δικαιώματος εκπομπής ή παραγώγου.

Or. en

Τροπολογία 381
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 επενδυτικό κοινό. Η 
ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί την εφαρμογή των 
εν λόγω τρόπων χρονικής μετάθεσης της 
δημοσίευσης των συναλλαγών και 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Επιτροπή 

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 
επενδυτικό κοινό. Η ΕΑΚΑΑ 
παρακολουθεί την εφαρμογή των εν λόγω 
τρόπων χρονικής μετάθεσης της 
δημοσίευσης των συναλλαγών και 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Επιτροπή 
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σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησής τους 
στην πράξη.

σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησής τους 
στην πράξη.

Or. en

Τροπολογία 382
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 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 383
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – 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 καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να 
προσδιορισθούν:

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 384
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – 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

Τροπολογία 385
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτρέπεται, για κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων, 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 

β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτρέπεται, για κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων, 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 
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συναλλαγών, καθώς και τα κριτήρια βάσει 
των οποίων αποφασίζονται οι συναλλαγές 
για τις οποίες, λόγω του μεγέθους τους ή
του τύπου ομολογίας, δομημένου 
χρηματοοικονομικού προϊόντος, 
δικαιώματος εκπομπής ή παραγώγου, 
επιτρέπεται η χρονική μετάθεση της 
δημοσίευσης ή/και η παράλειψη του 
όγκου της συναλλαγής.

συναλλαγών, καθώς και τα κριτήρια βάσει 
των οποίων αποφασίζονται οι συναλλαγές 
για τις οποίες, λόγω του μεγέθους τους και
του τύπου ομολογίας, δομημένου 
χρηματοοικονομικού προϊόντος, 
δικαιώματος εκπομπής ή παραγώγου,
και/ή επιτρέπεται η χρονική μετάθεση της 
δημοσίευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αποτέλεσμα αυτής της διατύπωσης θα είναι να εξασφαλισθεί ότι η χρονική μετάθεση των 
δημοσιεύσεων θα πρέπει να βασίζεται στο μέγεθος «και» στον τύπο της ομολογίας για να 
εξασφαλισθεί ότι η απαλλαγή δεν κάνει διακρίσεις βάσει του τύπου της ομολογίας. Η διαφάνεια 
πρέπει να ισχύει για όλους τους τύπους ομολογιών ώστε να προλαμβάνεται η απρόσμενη 
καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας και να διαφυλάσσονται οι 
ισότιμοι όροι. Επιπλέον, ο όγκος των συναλλαγών για ομολογίες πρέπει πάντα να τίθενται στη 
διάθεση του κοινού ακόμη και σε περίπτωση χρονικής μετάθεσης της δημοσίευσης.

Τροπολογία 386
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτρέπεται, για κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων, 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 ομολογίας, δομημένου 
χρηματοοικονομικού προϊόντος, 
δικαιώματος εκπομπής ή παραγώγου, 
επιτρέπεται η χρονική μετάθεση της 

β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτρέπεται, για κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων, 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 ομολογίας, δομημένου 
χρηματοοικονομικού προϊόντος, 
δικαιώματος εκπομπής ή παραγώγου, 
επιτρέπεται η χρονική μετάθεση της 
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δημοσίευσης ή/και η παράλειψη του όγκου 
της συναλλαγής.

δημοσίευσης ή/και η παράλειψη του όγκου 
της συναλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 387
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτρέπεται, για κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων, 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 ομολογίας, δομημένου 
χρηματοοικονομικού προϊόντος, 
δικαιώματος εκπομπής ή παραγώγου, 
επιτρέπεται η χρονική μετάθεση της 
δημοσίευσης ή/και η παράλειψη του όγκου 
της συναλλαγής.

β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτρέπεται, για κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων, 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 ομολογίας, δομημένου 
χρηματοοικονομικού προϊόντος, 
δικαιώματος εκπομπής ή παραγώγου, 
επιτρέπεται η χρονική μετάθεση της 
δημοσίευσης ή/και η παράλειψη του όγκου 
της συναλλαγής ή/και η συγκέντρωση των 
συναλλαγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατόν να δημοσιεύονται λεπτομέρειες των συναλλαγών σε ενοποιημένη 
μορφή όπου είναι απαραίτητο.

Τροπολογία 388
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες
επιτρέπεται, για κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων, 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 ομολογίας, 
δομημένου χρηματοοικονομικού 
προϊόντος, δικαιώματος εκπομπής ή 
παραγώγου, επιτρέπεται η χρονική 
μετάθεση της δημοσίευσης ή/και η 
παράλειψη του όγκου της συναλλαγής.

β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χωρεί 
χρονική μετάθεση της ανακοίνωσης 
πληροφοριών μετά από τη συναλλαγή για 
κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, ανάλογα με τα εξής:

(i) το μοντέλο αγοράς,
(ii) τα ειδικά χαρακτηριστικά της 
συναλλακτικής δραστηριότητας για το 
προϊόν,
(iii) τα χαρακτηριστικά των 
μεμονωμένων αγορών περιλαμβανομένων 
του αριθμού και του είδους των 
συμμετεχόντων σε συγκεκριμένη αγορά,
(iv) το μέγεθος ή το είδος των εντολών, 
τη μέθοδο διαπραγμάτευσης και το 
μέγεθος και το είδος μιας έκδοσης 
χρηματοπιστωτικού μέσου,
(v) το προφίλ ρευστότητας και κάθε άλλο 
σημαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση 
της ρευστότητας για συγκεκριμένο 
προϊόν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με τα οποία προσδιορίζονται οι 
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προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να μετατεθεί χρονικά η ανακοίνωση πληροφοριών μετά 
από τη συναλλαγή.

Τροπολογία 389
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 390
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
διαχειριστές αγοράς και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων που διαχειρίζονται ΠΜΔ και 
ΜΟΔ καθιστούν τις πληροφορίες που 
δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 3 
έως 10 διαθέσιμες στο κοινό, 
προσφέροντας χωριστά τα 
προσυναλλακτικά και τα 

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
διαχειριστές αγοράς και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων που διαχειρίζονται ΠΜΔ 
καθιστούν τις πληροφορίες που 
δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 3 
έως 10 διαθέσιμες στο κοινό, 
προσφέροντας χωριστά τα 
προσυναλλακτικά και τα 
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μετασυναλλακτικά δεδομένα. μετασυναλλακτικά δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 391
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 41, να θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται τα προσφερόμενα 
δεδομένα προσυναλλακτικής και 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
ανάλυσης των δεδομένων που πρέπει να 
διατίθενται στο κοινό όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1.

2. Η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41 θεσπίζει 
μέτρα με τα οποία προσδιορίζονται τα 
προσφερόμενα δεδομένα 
προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής 
διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένου του 
επιπέδου ανάλυσης των δεδομένων που 
πρέπει να διατίθενται στο κοινό όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 392
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 41, να θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται τα προσφερόμενα
δεδομένα προσυναλλακτικής και 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
ανάλυσης των δεδομένων που πρέπει να 
διατίθενται στο κοινό όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1.

2. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να 
προσδιορίσει τα προσφερόμενα δεδομένα 
προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής 
διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένου του 
επιπέδου ανάλυσης των δεδομένων που 
πρέπει να διατίθενται στο κοινό όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.
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Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την …*. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα ρυθμιστικά 
τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 
έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 393
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 41, να θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται τα προσφερόμενα 
δεδομένα προσυναλλακτικής και 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
ανάλυσης των δεδομένων που πρέπει να 
διατίθενται στο κοινό όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1.

2. Η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με την ΕΑΚΑΑ, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 41, να θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται τα προσφερόμενα 
δεδομένα προσυναλλακτικής και 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
ανάλυσης των δεδομένων που πρέπει να 
διατίθενται στο κοινό όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1.

Or. pl

Τροπολογία 394
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι ΠΜΔ και οι 
ΜΟΔ καθιστούν τις πληροφορίες που 

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι ΠΜΔ και οι 
ΜΟΔ καθιστούν τις πληροφορίες που 
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δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 3 
έως 10 διαθέσιμες στο κοινό υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους. Οι πληροφορίες 
καθίστανται διαθέσιμες δωρεάν 15 λεπτά 
μετά τη δημοσίευση της συναλλαγής.

δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 
10 διαθέσιμες στο κοινό υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους. Οι πληροφορίες 
τίθενται στη διάθεση οιουδήποτε 
ενδιαφερόμενου, εμπορικού ή δημόσιου 
χαρακτήρα, ατελώς 15 λεπτά μετά τη 
δημοσίευση της συναλλαγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πάροχος ενοποιημένου δελτίου θέτει στη διάθεση του κοινού τις «ενοποιημένες πληροφορίες 
όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο κάθε συναλλαγής, υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους».

Τροπολογία 395
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι ΠΜΔ και οι 
ΜΟΔ καθιστούν τις πληροφορίες που 
δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 3 
έως 10 διαθέσιμες στο κοινό υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους. Οι πληροφορίες 
καθίστανται διαθέσιμες δωρεάν 15 λεπτά
μετά τη δημοσίευση της συναλλαγής.

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι ΠΜΔ 
καθιστούν τις πληροφορίες που 
δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 3 
έως 10 διαθέσιμες στο κοινό υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους. Οι πληροφορίες 
καθίστανται διαθέσιμες δωρεάν 15 λεπτά 
μετά τη δημοσίευση της συναλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 396
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι ΠΜΔ και οι 1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι ΠΜΔ και οι 
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ΜΟΔ καθιστούν τις πληροφορίες που 
δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 3 
έως 10 διαθέσιμες στο κοινό υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους. Οι πληροφορίες 
καθίστανται διαθέσιμες δωρεάν 15 λεπτά 
μετά τη δημοσίευση της συναλλαγής.

ΜΟΔ καθιστούν τις πληροφορίες που 
δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 3 
έως 10 διαθέσιμες στο κοινό υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους και διασφαλίζουν 
ουσιαστική άνευ διακρίσεων πρόσβαση 
στις  πληροφορίες. Οι πληροφορίες 
καθίστανται διαθέσιμες δωρεάν 15 λεπτά 
μετά τη δημοσίευση της συναλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 397
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 41, να θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
αποσαφηνίζεται τι συνιστά εύλογους 
εμπορικούς όρους για τη δημοσιοποίηση 
πληροφοριών όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

2. Η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41 θεσπίζει 
μέτρα με τα οποία αποσαφηνίζεται τι 
συνιστά εύλογους εμπορικούς όρους για τη 
δημοσιοποίηση πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 398
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 41, να θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
αποσαφηνίζεται τι συνιστά εύλογους 
εμπορικούς όρους για τη δημοσιοποίηση 
πληροφοριών όπως αναφέρεται στην 

2. Η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41 θεσπίζει 
μέτρα με τα οποία αποσαφηνίζεται τι 
συνιστά εύλογους εμπορικούς όρους για τη 
δημοσιοποίηση πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.
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παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική εφαρμογή του υπόλοιπου άρθρου να συμπληρωθεί η 
νομοθεσία στον τομέα αυτό.

Τροπολογία 399
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφάνεια για τις επιχειρήσεις επενδύσεων 
που συναλλάσσονται 
εξωχρηματιστηριακά,
συμπεριλαμβανομένων των συστηματικών
εσωτερικοποιητών

Διαφάνεια για τις επιχειρήσεις επενδύσεων 
που συναλλάσσονται 
εξωχρηματιστηριακά, και ενεργούν ως 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές

Or. en

Τροπολογία 400
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφάνεια για τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων που συναλλάσσονται 
εξωχρηματιστηριακά, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συστηματικών εσωτερικοποιητών

Διαφάνεια για τους τόπους 
διαπραγμάτευσης με διμερή συστήματα 
περιλαμβανομένων των 
εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) ορθά κατατάσσει τους 
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συστηματικούς εσωτερικοποιητές ως τόπους διαπραγμάτευσης και εξαιρεί από αυτούς τις 
εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές.  Για να μην δημιουργείται σύγχυση, οι χώροι συστηματικών 
εσωτερικοποιητών πρέπει να εξακολουθήσουν να καθορίζονται ως τόπος διαπραγμάτευσης. 
Επίσης οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές δεν είναι υποδιαίρεση των εξωχρηματιστηριακών 
συναλλαγών.  Μάλλον θα πρέπει οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές να αποτελούν την 
εξαίρεση στα διμερή συστήματα.

Τροπολογία 401
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές για 
μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα ανακοινώνουν 
δημόσια δεσμευτικά ζεύγη εντολών για τις 
εν λόγω μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα που 
είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
σε ΜΟΔ, για τα οποία λειτουργούν ως 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές και για τα 
οποία υπάρχει ρευστή αγορά. Προκειμένου 
περί μετοχών, πιστοποιητικών 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμων 
αμοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών και 
άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών 
μέσων για τα οποία δεν υπάρχει ρευστή 
αγορά, οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
οφείλουν να γνωστοποιούν ζεύγη εντολών 
στους πελάτες τους, όταν αυτοί το ζητούν.

1. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές για 
μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα ανακοινώνουν 
δημόσια δεσμευτικά ζεύγη εντολών για τις 
εν λόγω μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα που 
είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ, 
για τα οποία λειτουργούν ως συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές και για τα οποία υπάρχει 
ρευστή αγορά. Προκειμένου περί μετοχών, 
πιστοποιητικών αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων, 
πιστοποιητικών και άλλων παρόμοιων 
χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία 
δεν υπάρχει ρευστή αγορά, οι 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές οφείλουν 
να γνωστοποιούν ζεύγη εντολών στους 
πελάτες τους, όταν αυτοί το ζητούν.

Or. en

Τροπολογία 402
Olle Schmidt



AM\901886EL.doc 57/204 PE489.477v01-00

EL

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Όλες οι συναλλαγές σε μετοχές, 
πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν είναι 
συναλλαγές εντός ομίλου όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2α του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/... [EMIR] και οι οποίες δεν 
συνάπτονται σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε 
ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ, συνάπτονται μέσω 
επιχείρησης επενδύσεων που είναι 
συστηματικός εσωτερικοποιητής εκτός 
εάν:
α) η συναλλαγή συνεπάγεται πρωτογενή 
έκδοση του μέσου· ή
β) δεν διατίθεται συστηματικός 
εσωτερικοποιητής στο σχετικό μέσο, ή η 
χρήση διαθέσιμου συστηματικού 
εσωτερικοποιητή δεν θα ήταν συνεπής με 
τα καθήκοντα έναντι των πελατών για 
λογαριασμό των οποίων εκτελείται η 
συναλλαγή ή ο ορισμός του συστηματικού 
εσωτερικοποιητή.
2. Όλες οι συναλλαγές σε ομολογίες, σε 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
τα οποία είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί 
ενημερωτικό δελτίο, σε δικαιώματα 
εκπομπών και παράγωγα που είναι 
επιλέξιμα για εκκαθάριση ή τα οποία 
είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
σε ΜΟΔ και τα οποία δεν υπόκεινται σε 
υποχρέωση διαπραγμάτευσης δυνάμει 
του άρθρου 26, οι οποίες δεν 
διενεργούνται σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ ή σε τόπο διαπραγμάτευσης 
τρίτων χωρών που κρίνεται ισοδύναμος 
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σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 4, 
συνάπτονται μέσω επιχείρησης 
επενδύσεων που είναι συστηματικός 
εσωτερικοποιητής εκτός εάν:
α) η συναλλαγή συνεπάγεται πρωτογενή 
έκδοση του μέσου· ή
β) δεν διατίθεται συστηματικός 
εσωτερικοποιητής στο σχετικό μέσο, ή η 
χρήση διαθέσιμου συστηματικού 
εσωτερικοποιητή δεν θα ήταν συνεπής με 
τα καθήκοντα έναντι των πελατών για 
λογαριασμό των οποίων εκτελείται η 
συναλλαγή ή ο ορισμός του συστηματικού 
εσωτερικοποιητή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασικός στόχος του κανονισμού είναι όλες οι οργανωμένες διαπραγματεύσεις να διενεργούνται 
σε ρυθμιζόμενους τόπους και οι εξωχρηματιστηριακές διαπραγματεύσεις να περιορίζονται σε 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται ευκαιριακά, για συγκεκριμένη περίπτωση και σε μη τακτική 
βάση.

Τροπολογία 403
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το παρόν άρθρο και τα άρθρα 14, 15 και 
16 εφαρμόζονται στους συστηματικούς 
εσωτερικοποιητές όταν διενεργούν 
συναλλαγές το μέγεθος των οποίων δεν 
είναι μεγαλύτερο από το κανονικό μέγεθος 
συναλλαγών της αγοράς. Οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές που διενεργούν μόνο 
συναλλαγές το μέγεθος των οποίων είναι 
μεγαλύτερο από το κανονικό μέγεθος 
συναλλαγών της αγοράς δεν υπόκεινται 
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Το παρόν άρθρο και τα άρθρα 14, 15 και 
16 εφαρμόζονται στους συστηματικούς 
εσωτερικοποιητές όταν διενεργούν 
συναλλαγές το μέγεθος των οποίων δεν 
είναι μεγαλύτερο από το κανονικό μέγεθος 
συναλλαγών της αγοράς. Οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές που διενεργούν μόνο 
συναλλαγές το μέγεθος των οποίων είναι 
μεγαλύτερο από το κανονικό μέγεθος 
συναλλαγών της αγοράς ή που διενεργούν 
συναλλαγές το μέγεθος των οποίων είναι 
μικρότερο από το κανονικό μέγεθος 
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συναλλαγών της αγοράς ως μέρος 
συναλλαγών όπου η εκτέλεση πράξεων 
επί πλειόνων τίτλων αποτελεί μέρος μιας 
και μόνης συναλλαγής δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαπραγμάτευση προγράμματος θα πρέπει να αποκλείεται από την απαίτηση διαφάνειας όταν 
παράγει εντολές μικρότερες από το μέγεθος της αγοράς.  Τούτο οφείλεται στο ότι η 
δραστηριότητα διαπραγμάτευσης προγράμματος στο σύνολό της σχετίζεται με μεγάλη θεσμική 
συναλλακτική δραστηριότητα.

Τροπολογία 404
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
μπορούν να αποφασίζουν από ποιο 
μέγεθος ή από ποια μεγέθη και άνω θα 
αναφέρουν τιμές. Το ελάχιστο μέγεθος 
εντολής είναι τουλάχιστον το ισοδύναμο 
του 10% του κανονικού μεγέθους 
συναλλαγών της αγοράς για μια μετοχή, 
πιστοποιητικό αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, 
πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο. Για συγκεκριμένη 
μετοχή, πιστοποιητικό αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, 
πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο, κάθε ζεύγος 
εντολών περιλαμβάνει δεσμευτική (-ές) 
τιμή ή τιμές αγοράς και πώλησης για το 
μέγεθος ή τα μεγέθη που δεν θα ήταν 
μεγαλύτερο ή μεγαλύτερα από το κανονικό 
μέγεθος συναλλαγών της αγοράς για την 
κατηγορία μετοχών, πιστοποιητικών 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμων 
αμοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών ή 

Δεν αφορά την ελληνική μετάφραση
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άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών 
μέσων στην οποία ανήκει το
χρηματοπιστωτικό μέσο. Η τιμή ή οι τιμές 
αντανακλούν επίσης τις συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά για την εν λόγω 
μετοχή, πιστοποιητικό αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, 
πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο.

Or. de

Τροπολογία 405
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
αποτίμηση μετοχών, πιστοποιητικών 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμων 
αμοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών και 
άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών 
μέσων και να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα 
να επιτύχει η επιχείρηση επενδύσεων τους 
καλύτερους όρους για τους πελάτες της, η
Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, 
θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται τα στοιχεία που 
σχετίζονται με τη δημοσίευση δεσμευτικού 
ζεύγους εντολών που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και με το κανονικό μέγεθος 
συναλλαγών της αγοράς που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2.

7. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
αποτίμηση μετοχών, πιστοποιητικών 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμων 
αμοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών και 
άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών 
μέσων και να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα 
να επιτύχει η επιχείρηση επενδύσεων τους 
καλύτερους όρους για τους πελάτες της, η
ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια ρυθμιστικών
τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό 
των στοιχείων που σχετίζονται με τη 
δημοσίευση δεσμευτικού ζεύγους εντολών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και με 
το κανονικό μέγεθος συναλλαγών της 
αγοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 
2.

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

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 406
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 a
Υποχρέωση για εξωχρηματιστηριακές 

συναλλαγές μέσω συστηματικών 
εσωτερικοποιητών

1. Όλες οι συναλλαγές σε μετοχές, 
πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν είναι 
συναλλαγές εντός ομίλου όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2α του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/... [EMIR] και οι οποίες δεν 
συνάπτονται σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε 
ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ συνάπτονται μέσω 
συστηματικού εσωτερικοποιητή εκτός 
εάν η συναλλαγή συνεπάγεται πρωτογενή 
έκδοση του μέσου ή πραγματοποιείται 
εξωχρηματιστηριακά.
2. Όλες οι συναλλαγές σε ομολογίες, σε 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
τα οποία είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί 
ενημερωτικό δελτίο, σε δικαιώματα 
εκπομπών και παράγωγα που είναι 
επιλέξιμα για εκκαθάριση ή τα οποία 
είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
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αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
σε ΜΟΔ και τα οποία δεν υπόκεινται σε 
υποχρέωση διαπραγματεύσης δυνάμει 
του άρθρου 26, οι οποίες δεν 
διενεργούνται σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ ή σε τόπο διαπραγμάτευσης 
τρίτων χωρών που κρίνεται ισοδύναμος 
σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 4, 
συνάπτονται μέσω συστηματικού 
εσωτερικοποιητή εκτός εάν η συναλλαγή 
συνεπάγεται πρωτογενή έκδοση του 
μέσου ή πραγματοποιείται 
εξωχρηματιστηριακά.

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 να 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 407
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 a
Υποχρέωση για εξωχρηματιστηριακές 

συναλλαγές μέσω συστηματικών 
εσωτερικοποιητών

1. Όλες οι συναλλαγές σε μετοχές, 
πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν είναι 
συναλλαγές εντός ομίλου όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/... [EMIR] και οι οποίες δεν 
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συνάπτονται σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε 
ΠΜΔ συνάπτονται μέσω συστηματικού 
εσωτερικοποιητή εκτός εάν η συναλλαγή 
συνεπάγεται πρωτογενή έκδοση του 
μέσου. Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει για 
συναλλαγές που είναι μεγάλες σε κλίμακα 
όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4.
2. Όλες οι συναλλαγές σε ομολογίες, σε 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
τα οποία είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί 
ενημερωτικό δελτίο, σε δικαιώματα 
εκπομπών και παράγωγα που είναι 
επιλέξιμα για εκκαθάριση ή τα οποία 
είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
σε ΜΟΔ και τα οποία δεν υπόκεινται σε 
υποχρέωση διαπραγματεύσης δυνάμει 
του άρθρου 26, οι οποίες δεν 
διενεργούνται σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ ή σε τόπο διαπραγμάτευσης 
τρίτων χωρών που κρίνεται ισοδύναμος 
σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 4, 
συνάπτονται μέσω συστηματικού 
εσωτερικοποιητή εκτός εάν η συναλλαγή 
συνεπάγεται πρωτογενή έκδοση του 
μέσου. Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει για 
συναλλαγές που είναι μεγάλες σε κλίμακα 
όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8.

Or. en

Τροπολογία 408
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 a
Άρθρο 13α
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Συναλλαγές μέσω συστηματικών 
εσωτερικοποιητών και 
εξωχρηματιστηριακά
1. Οι συναλλαγές σε μετοχές, 
πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν είναι 
συναλλαγές εντός ομίλου όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2α του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/... [EMIR] και οι οποίες δεν 
συνάπτονται σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε 
ΠΜΔ θα πρέπει να συνάπτονται μέσω 
συστηματικού εσωτερικοποιητή εκτός 
εάν οι συναλλαγές διενεργούνται 
εξωχρηματιστηριακά και ορισμένα 
χαρακτηριστικά αυτών είναι ότι 
πραγματοποιούνται περιστασιακά, για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση και σε μη 
τακτική βάση.
2. Οι συναλλαγές σε ομολογίες, σε 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
τα οποία είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί 
ενημερωτικό δελτίο, σε δικαιώματα 
εκπομπών και παράγωγα που είναι 
επιλέξιμα για εκκαθάριση ή τα οποία 
είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
σε ΜΟΔ και τα οποία δεν υπόκεινται σε 
υποχρέωση διαπραγματεύσης δυνάμει 
του άρθρου 26, οι οποίες δεν 
διενεργούνται σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ ή σε τόπο διαπραγμάτευσης 
τρίτων χωρών που κρίνεται ισοδύναμος 
σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 4, 
θα πρέπει να συνάπτονται μέσω 
συστηματικού εσωτερικοποιητή εκτός 
εάν οι συναλλαγές διενεργούνται 
εξωχρηματιστηριακά και ορισμένα 
χαρακτηριστικά αυτών είναι ότι 
πραγματοποιούνται περιστασιακά, για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση και σε μη 
τακτική βάση.
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Or. en

Τροπολογία 409
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
εκτελούν τις εντολές που λαμβάνουν 
τουλάχιστον εντός των τόπων με τη 
μεγαλύτερη ρευστότητα που 
καταγράφουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
τα οποία αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης ή οιαδήποτε πλέον 
ευνοϊκή τιμή για τον πελάτη τους.

Or. en

Τροπολογία 410
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
εκτελούν στην ανακοινωθείσα τιμή τις 
εντολές που λαμβάνουν από τους πελάτες 
τους σε σχέση με τις μετοχές, τα 
πιστοποιητικά αποθετηρίου, τα 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, τα 
πιστοποιητικά και τα άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία είναι 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές τη στιγμή 
της λήψης της εντολής, τηρώντας 
ταυτόχρονα τις διατάξεις του άρθρου 27 
της οδηγίας [νέα MiFID].

Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
εκτελούν, τηρώντας ταυτόχρονα τις
διατάξεις του άρθρου 27 της οδηγίας [νέα 
MiFID], τις εντολές σε μέγεθος ίσο ή 
κατώτερο από το μέγεθος που αφορά το 
ανακοινωθέν ζεύγος εντολών και τις 
οποίες λαμβάνουν από τους πελάτες τους 
σε σχέση με τις μετοχές, τα πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, τα διαπραγματεύσιμα 
αμοιβαία κεφάλαια, τα πιστοποιητικά και 
τα άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα 
για τα οποία είναι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές στην ανακοινωθείσα 
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τιμή τη στιγμή της λήψης της εντολής ή σε 
άλλη τιμή που θα ικανοποιούσε την 
υποχρέωση του συστηματικού 
εσωτερικοποιητή δυνάμει του άρθρου 27 
της οδηγίας [νέα MiFID].

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση με σκοπό να εξασφαλισθεί ότι οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές μπορούν να 
εκτελούν μεγάλες εντολές σε καλύτερη τιμή με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εκτελούν μικρότερες 
εντολές σε αιτιολογημένες περιπτώσεις.   Ευθυγράμμιση με την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου.

Τροπολογία 411
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
μπορούν επίσης να εκτελούν τις εντολές 
που λαμβάνουν από τους επαγγελματίες 
πελάτες τους σε τιμές διαφορετικές από 
τις περιλαμβανόμενες στα ζεύγη εντολών 
που ανακοινώνουν χωρίς να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 2, προκειμένου περί 
συναλλαγών όπου η εκτέλεση πράξεων 
επί πλειόνων τίτλων αποτελεί μέρος μιας 
και μόνης συναλλαγής, ή προκειμένου 
περί εντολών που υπόκεινται σε όρους 
άλλους πλην της τρέχουσας τιμής της 
αγοράς.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 412
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
αποτίμηση μετοχών, πιστοποιητικών 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμων 
αμοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών και 
άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών 
μέσων και να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα 
να επιτύχει η επιχείρηση επενδύσεων τους 
καλύτερους όρους για τους πελάτες της, η
Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, 
θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται τα κριτήρια
προσδιορισμού των περιπτώσεων στις 
οποίες οι τιμές κινούνται εντός 
δημοσιευμένου εύρους που δεν απέχει 
πολύ από τις συνθήκες της αγοράς, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.

5. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
αποτίμηση μετοχών, πιστοποιητικών 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμων 
αμοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών και 
άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών 
μέσων και να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα 
να επιτύχει η επιχείρηση επενδύσεων τους 
καλύτερους όρους για τους πελάτες της, η
ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό 
των κριτηρίων προσδιορισμού των 
περιπτώσεων στις οποίες οι τιμές κινούνται 
εντός δημοσιευμένου εύρους που δεν 
απέχει πολύ από τις συνθήκες της αγοράς, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

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

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 413
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
αποτίμηση μετοχών, πιστοποιητικών 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμων 
αμοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών και 
άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών 
μέσων και να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα 
να επιτύχει η επιχείρηση επενδύσεων τους 
καλύτερους όρους για τους πελάτες της, η 
Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 41, θεσπίζει μέτρα 
με τα οποία προσδιορίζονται τα κριτήρια 
προσδιορισμού των περιπτώσεων στις 
οποίες οι τιμές κινούνται εντός 
δημοσιευμένου εύρους που δεν απέχει 
πολύ από τις συνθήκες της αγοράς, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.

5. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
αποτίμηση μετοχών, πιστοποιητικών 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμων 
αμοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών και 
άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών 
μέσων και να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα 
να επιτύχει η επιχείρηση επενδύσεων τους
καλύτερους όρους για τους πελάτες της, η 
Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με την ΕΑΚΑΑ 
και σύμφωνα με το άρθρο 41, θεσπίζει 
μέτρα με τα οποία προσδιορίζονται τα 
κριτήρια προσδιορισμού των περιπτώσεων 
στις οποίες οι τιμές κινούνται εντός 
δημοσιευμένου εύρους που δεν απέχει 
πολύ από τις συνθήκες της αγοράς, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Or. pl

Τροπολογία 414
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 41, να θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
αποσαφηνίζεται τι συνιστά εύλογους 
εμπορικούς όρους για τη δημόσια 
ανακοίνωση ζευγών εντολών, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

6. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, θεσπίζει 
μέτρα με τα οποία αποσαφηνίζεται τι 
συνιστά εύλογους εμπορικούς όρους για τη 
δημόσια ανακοίνωση ζευγών εντολών, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική εφαρμογή του υπόλοιπου άρθρου να συμπληρωθεί η 
νομοθεσία στον τομέα αυτό.
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Τροπολογία 415
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
αποτίμηση μετοχών, πιστοποιητικών 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμων 
αμοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών και 
άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών 
μέσων και να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα 
να επιτύχει η επιχείρηση επενδύσεων τους 
καλύτερους όρους για τους πελάτες της, η 
Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, 
θεσπίζει μέτρα με τα οποία
προσδιορίζονται:

3. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
αποτίμηση μετοχών, πιστοποιητικών 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμων 
αμοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών και 
άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών 
μέσων και να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα 
να επιτύχει η επιχείρηση επενδύσεων τους 
καλύτερους όρους για τους πελάτες της, η 
EAKAA αναπτύσσει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει:

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 416
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
αποτίμηση μετοχών, πιστοποιητικών 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμων 
αμοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών και 
άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών 
μέσων και να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα 
να επιτύχει η επιχείρηση επενδύσεων τους 

3. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
αποτίμηση μετοχών, πιστοποιητικών 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμων 
αμοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών και 
άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών 
μέσων και να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα 
να επιτύχει η επιχείρηση επενδύσεων τους 
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καλύτερους όρους για τους πελάτες της, η 
Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 41, θεσπίζει μέτρα 
με τα οποία προσδιορίζονται:

καλύτερους όρους για τους πελάτες της, η 
Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με την ΕΑΚΑΑ,
σύμφωνα με το άρθρο 41, θεσπίζει μέτρα 
με τα οποία προσδιορίζονται:

Or. pl

Τροπολογία 417
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 418
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
παρέχουν δεσμευτικά ζεύγη εντολών για 
την αγορά και πώληση ομολογιών και
δομημένων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή
για τα οποία έχει δημοσιευθεί 
ενημερωτικό δελτίο, δικαιωμάτων 

1. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
παρέχουν δεσμευτικά ζεύγη εντολών για 
την αγορά και πώληση των ομολογιών
εκείνων ή των δομημένων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ,  των
δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων 
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εκπομπής και παραγώγων που είναι 
επιλέξιμα προς εκκαθάριση ή είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
ΜΟΔ, όταν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

που είναι επιλέξιμα προς εκκαθάριση ή 
είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
ΜΟΔ, για τα οποία είναι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές και για τα οποία 
υπάρχει ρευστότητα στην αγορά 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 8, όταν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 419
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
παρέχουν δεσμευτικά ζεύγη εντολών για 
την αγορά και πώληση ομολογιών και
δομημένων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή
για τα οποία έχει δημοσιευθεί 
ενημερωτικό δελτίο, δικαιωμάτων 
εκπομπής και παραγώγων που είναι 
επιλέξιμα προς εκκαθάριση ή είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
ΜΟΔ, όταν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
παρέχουν δεσμευτικά ζεύγη εντολών σε 
πελάτες λιανικής για την αγορά και 
πώληση των ομολογιών εκείνων ή των
δομημένων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, των δικαιωμάτων 
εκπομπής και παραγώγων που είναι 
επιλέξιμα προς εκκαθάριση και είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
ΜΟΔ, για τα οποία είναι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές και για τα οποία 
υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, όταν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

a) ένας πελάτης του συστηματικού 
εσωτερικοποιητή τους ζητεί να 
προτείνουν δεσμευτικό ζεύγος εντολών·
β) συμφωνούν να παράσχουν δεσμευτικό 
ζεύγος εντολών·



PE489.477v01-00 72/204 AM\901886EL.doc

EL

γ) δεν δόθηκε απαλλαγή σύμφωνα με το 
άρθρο 8 για γνωστοποίηση πριν από τη 
συναλλαγή όσον αφορά αυτά τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα· 
δ) το μέγεθος που αφορά το ανακοινωθέν 
ζεύγος εντολών είναι ίσο ή κατώτερο από 
μέγεθος συναλλαγών λιανικής που 
χαρακτηρίζει ειδικά το συγκεκριμένο 
χρηματοπιστωτικό μέσο.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους 
συστηματικούς εσωτερικοποιητές όταν 
διενεργούν συναλλαγές το μέγεθος των 
οποίων δεν είναι μεγαλύτερο από το 
μέγεθος συναλλαγών της λιανικής 
αγοράς. Οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές που διενεργούν μόνο 
συναλλαγές το μέγεθος των οποίων είναι 
μεγαλύτερο από το μέγεθος συναλλαγών 
της λιανικής αγοράς δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας θα πρέπει να είναι αυστηρότερες για 
χρηματοπιστωτικά μέσα που παρουσιάζουν ρευστότητα σε σχέση με εκείνα που παρουσιάζουν 
λιγότερη ρευστότητα. Επί του παρόντος το καθεστώς συστηματικών εσωτερικοποιητών είναι 
εκτενέστερο από το ισοδύναμο καθεστώς για μετοχές. Ευθυγραμμιζόμενο με τις απαιτήσεις για 
τους συστηματικούς εσωτερικοποιητές σε μετοχές, το παρόν κείμενο εξασφαλίζει ότι οι 
απαιτήσεις για ανακοίνωση ζευγών εντολών σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και παράγωγα 
είναι τουλάχιστον το ίδιο ευέλικτες με τις μετοχές. Επί του παρόντος είναι πιο περιοριστικές. 
Πρέπει να προσδιορισθούν τα κριτήρια για το μέγεθος συναλλαγών της λιανικής αγοράς.

Τροπολογία 420
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
παρέχουν δεσμευτικά ζεύγη εντολών για 
την αγορά και πώληση ομολογιών και 

1. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
παρέχουν δεσμευτικά ζεύγη εντολών για 
την αγορά και πώληση ομολογιών και 
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δομημένων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο, δικαιωμάτων εκπομπής και 
παραγώγων που είναι επιλέξιμα προς 
εκκαθάριση ή είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, όταν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

δομημένων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο, δικαιωμάτων εκπομπής και 
παραγώγων που είναι επιλέξιμα προς 
εκκαθάριση ή είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ, όταν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 421
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
παρέχουν δεσμευτικά ζεύγη εντολών για 
την αγορά και πώληση ομολογιών και 
δομημένων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί 
ενημερωτικό δελτίο, δικαιωμάτων 
εκπομπής και παραγώγων που είναι 
επιλέξιμα προς εκκαθάριση ή είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
ΜΟΔ, όταν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
παρέχουν κατόπιν αιτήσεως δεσμευτικά 
ζεύγη εντολών στα ακόλουθα μέσα:

(i) Μετοχές και ομολογίες και δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά και για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο·
(ii) Δικαιώματα εκπομπής· και
(iii) Παράγωγα για τα οποία υπάρχει 
εντολή κεντρικής εκκαθάρισης και τα 
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οποία είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση των συστηματικών εσωτερικοποιητών να ανακοινώνουν δημοσία δεσμευτικά 
ζεύγη εντολών πρέπει να καθορίζεται αυστηρά για να εξασφαλισθεί ότι ταιριάζει στη δομή της 
αγοράς κάθε συγκεκριμένου τύπου μέσου ιδίως δε να βασίζεται στη ρευστότητά τους. Το 
καθεστώς των συστηματικών εσωτερικοποιητών λαμβάνει επίσης υπόψη τις ειδικές ανάγκες 
των διαφόρων κατηγοριών πελατών και προσφέρει το πλέον σχετικό επίπεδο διαφάνειας.

Τροπολογία 422
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
παρέχουν δεσμευτικά ζεύγη εντολών για 
την αγορά και πώληση ομολογιών και 
δομημένων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο, δικαιωμάτων εκπομπής και 
παραγώγων που είναι επιλέξιμα προς 
εκκαθάριση ή είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, όταν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
παρέχουν δεσμευτικά ζεύγη εντολών για 
την αγορά και πώληση ομολογιών και 
δομημένων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο, δικαιωμάτων εκπομπής και 
παραγώγων που υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις διαπραγμάτευσης του 
άρθρου 24, όταν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

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
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αντισυμβαλλόμενου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να απαιτείται από τον συστηματικό εσωτερικοποιητή να παρέχει την ίδια τιμή για το εν λόγω 
μέσο για όλους τους πελάτες θα τους παρεμποδίζει να διαφοροποιούν τις τιμές λαμβάνοντας 
υπόψη τον κίνδυνο του αντισυμβαλλόμενου πράγμα που έχει σημασία στις εξατομικευμένες 
συναλλαγές παραγώγων με μη χρηματοοικονομικές εταιρείες. Επομένως, η απαίτηση για 
παροχή δεσμευτικών ζευγών εντολών θα πρέπει να περιορίζεται σε παράγωγα που δεν είναι 
εξατομικευμένα, για τα οποία υπάρχει επαρκής ρευστότητα και ως εκ τούτου αποτελούν 
υποχρεωτικά αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ.

Τροπολογία 423
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
παρέχουν δεσμευτικά ζεύγη εντολών για 
την αγορά και πώληση ομολογιών και 
δομημένων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο, δικαιωμάτων εκπομπής και 
παραγώγων που είναι επιλέξιμα προς 
εκκαθάριση ή είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, όταν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
παρέχουν δεσμευτικά ζεύγη εντολών για 
την αγορά και πώληση ομολογιών και 
δομημένων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο, δικαιωμάτων εκπομπής και 
παραγώγων που υπόκεινται στην 
υποχρέωση διαπραγμάτευσης του άρθρου 
24, όταν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να απαιτείται από τον συστηματικό εσωτερικοποιητή να παρέχει την ίδια τιμή για 
συγκεκριμένο μέσο σε όλους τους πελάτες σημαίνει ότι αυτοί δεν μπορούν να διαφοροποιούν τις 
τιμές για να λαμβάνουν υπόψη τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλόμενου τον οποίο είναι 
υποχρεωμένοι να διαχειρίζονται όταν διενεργούν επί παραγγελία, μη καλυπτόμενες από 
ασφάλεια συναλλαγές παραγώγων με μη χρηματοοικονομικές εταιρείες. Επομένως η απαίτηση 
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για παροχή δεσμευτικών ζευγών εντολών θα πρέπει να περιορίζεται σε παράγωγα που 
υπόκεινται στην υποχρέωση διαπραγμάτευσης του άρθρου 24.

Τροπολογία 424
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
παρέχουν δεσμευτικά ζεύγη εντολών για 
την αγορά και πώληση ομολογιών και 
δομημένων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί 
ενημερωτικό δελτίο, δικαιωμάτων 
εκπομπής και παραγώγων που είναι 
επιλέξιμα προς εκκαθάριση ή είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
ΜΟΔ, όταν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
παρέχουν δεσμευτικά ζεύγη εντολών στα 
ακόλουθα μέσα:

(i) Ομολογίες και δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά και για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο όπως 
απαιτείται στην οδηγία 2003/71/ΕΚ·
(ii) Δικαιώματα εκπομπής· και
(iii) Παράγωγα για τα οποία, βάσει του 
πελάτη που ζητεί το ζεύγος εντολών, 
υπάρχει εντολή κεντρικής εκκαθάρισης 
και τα οποία αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ χωρίς κανόνες που να 
περιορίζουν την πρόσβαση των πελατών.

Or. en
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Τροπολογία 425
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Η υποχρέωση ανακοίνωσης ζευγών 
εντολών που αναφέρεται στην πρώτη 
παράγραφο θα εφαρμόζεται μόνον όταν 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
α) ένας πελάτης του συστηματικού 
εσωτερικοποιητή του ζητεί να προτείνει 
ζεύγος εντολών·
β) το ζεύγος εντολών αναφέρεται σε μέσο 
που παρουσιάζει ρευστότητα·
γ) το ζεύγος εντολών είναι ίσο ή 
κατώτερο από μέγεθος συναλλαγών 
λιανικής αγοράς·
δ) προκαθορισμένος χρόνος ισχύος του 
ζεύγους εντολών·
ε) ο συστηματικός εσωτερικοποιητής 
συμφωνεί να παράσχει το ζεύγος εντολών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση των συστηματικών εσωτερικοποιητών να ανακοινώνουν δημοσία δεσμευτικά 
ζεύγη εντολών πρέπει να καθορίζεται αυστηρά για να εξασφαλισθεί ότι ταιριάζει στη δομή της 
αγοράς κάθε συγκεκριμένου τύπου μέσου ιδίως δε να βασίζεται στη ρευστότητά τους. Το 
καθεστώς των συστηματικών εσωτερικοποιητών λαμβάνει επίσης υπόψη τις ειδικές ανάγκες 
των διαφόρων κατηγοριών πελατών και προσφέρει το πλέον σχετικό επίπεδο διαφάνειας.

Τροπολογία 426
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α



PE489.477v01-00 78/204 AM\901886EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) ένας πελάτης του συστηματικού 
εσωτερικοποιητή του ζητεί να προτείνει 
ζεύγος εντολών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 427
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συμφωνούν να παράσχουν ζεύγος 
εντολών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 428
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
δικαιούνται να ενημερώνουν ή να 
ανακαλούν τα ζεύγη εντολών τους ανά 
πάσα στιγμή προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη οι αλλαγές στις συνθήκες της 
αγοράς ή για να διορθωθούν τεχνικά 
σφάλματα.

Or. en
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Τροπολογία 429
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
θέτουν τα δεσμευτικά ζεύγη εντολών που 
παρέχουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 
στη διάθεση άλλων πελατών της 
επιχείρησης επενδύσεων με τρόπο 
αντικειμενικό που να μη δημιουργεί 
διακρίσεις βάσει της εμπορικής τους 
πολιτικής.

2. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
θέτουν τα δεσμευτικά ζεύγη εντολών που 
παρέχουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 
στη διάθεση άλλων πελατών της 
επιχείρησης επενδύσεων με τρόπο 
αντικειμενικό που να μη δημιουργεί 
διακρίσεις βάσει της εμπορικής τους 
πολιτικής. Οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές επιτρέπεται να 
επιλέγουν, βάσει της εν λόγω πολιτικής 
τους επενδυτές στους οποίους δίνουν 
πρόσβαση στα ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνουν. Εφαρμόζουν σαφή 
πρότυπα διαχείρισης της πρόσβασης στα 
ζεύγη εντολών τους. Οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές μπορούν να αρνούνται 
να συνάψουν εμπορικές σχέσεις με 
επενδυτές, ή να τις διακόπτουν, βάσει 
εμπορικών κριτηρίων όπως η 
πιστοληπτική ικανότητα του επενδυτή, ο 
κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και ο 
τελικός διακανονισμός της συναλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 430
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
θέτουν τα δεσμευτικά ζεύγη εντολών που 
παρέχουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 
στη διάθεση άλλων πελατών της 

2. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
θέτουν τα δεσμευτικά ζεύγη εντολών που 
παρέχουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 
στη διάθεση άλλων πελατών της 
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επιχείρησης επενδύσεων με τρόπο 
αντικειμενικό που να μη δημιουργεί 
διακρίσεις βάσει της εμπορικής τους 
πολιτικής.

επιχείρησης επενδύσεων κατόπιν 
αιτήσεως, με τρόπο αντικειμενικό που να 
μη δημιουργεί διακρίσεις βάσει της 
εμπορικής τους πολιτικής. Οι 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
επιτρέπεται να επιλέγουν, βάσει της εν 
λόγω πολιτικής τους επενδυτές στους 
οποίους δίνουν πρόσβαση στα ζεύγη 
εντολών που ανακοινώνουν. Εφαρμόζουν 
σαφή πρότυπα διαχείρισης της 
πρόσβασης στα ζεύγη εντολών τους 
περιλαμβανομένων και εμπορικών 
κριτηρίων όπως η πιστοληπτική 
ικανότητα του επενδυτή, ο κίνδυνος 
αντισυμβαλλομένου και ο τελικός 
διακανονισμός της συναλλαγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας θα πρέπει να είναι αυστηρότερες για 
χρηματοπιστωτικά μέσα που παρουσιάζουν ρευστότητα σε σχέση με εκείνα που παρουσιάζουν 
λιγότερη ρευστότητα.  Επί του παρόντος το καθεστώς συστηματικών εσωτερικοποιητών είναι 
πιο περιοριστικό από το ισοδύναμο καθεστώς για μετοχές. Ευθυγραμμιζόμενη με τις απαιτήσεις 
για τους συστηματικούς εσωτερικοποιητές σε μετοχές, η παρούσα τροπολογία εξασφαλίζει ότι οι 
απαιτήσεις για ανακοίνωση ζευγών εντολών σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και παράγωγα 
είναι τουλάχιστον το ίδιο ευέλικτες με τις μετοχές. Επί του παρόντος είναι πιο περιοριστικές.

Τροπολογία 431
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
θέτουν τα δεσμευτικά ζεύγη εντολών που 
παρέχουν σύμφωνα με την παράγραφο 1
στη διάθεση άλλων πελατών της 
επιχείρησης επενδύσεων με τρόπο 
αντικειμενικό που να μη δημιουργεί 
διακρίσεις βάσει της εμπορικής τους 
πολιτικής.

2. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
θέτουν τα δεσμευτικά ζεύγη εντολών που 
παρέχουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 
στη διάθεση άλλων πελατών της 
επιχείρησης επενδύσεων με τρόπο 
αντικειμενικό που να μη δημιουργεί 
διακρίσεις βάσει της εμπορικής τους 
πολιτικής. Οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές δικαιούνται να 
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ενημερώνουν τα ζεύγη εντολών τους 
προκειμένου να ανταποκρίνονται στις 
συνθήκες της αγοράς ή να διορθώνουν 
σφάλματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να χρησιμοποιείται πλήρως το καθεστώς των συστηματικών εσωτερικοποιητών είναι 
απαραίτητο οι διαχειριστές να μπορούν να ανταποκρίνονται στις συνθήκες της αγοράς, 
διαφορετικά θα ανακοινώνουν ζεύγη εντολών σε υψηλές τιμές για να αποφεύγουν εντελώς τον 
κίνδυνο.  

Τροπολογία 432
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
θέτουν τα δεσμευτικά ζεύγη εντολών που 
παρέχουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 
στη διάθεση άλλων πελατών της
επιχείρησης επενδύσεων με τρόπο 
αντικειμενικό που να μη δημιουργεί 
διακρίσεις βάσει της εμπορικής τους 
πολιτικής.

2. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
θέτουν τα δεσμευτικά ζεύγη εντολών που 
παρέχουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 
στη διάθεση άλλων πελατών της 
επιχείρησης επενδύσεων με τρόπο 
αντικειμενικό που να μη δημιουργεί 
διακρίσεις βάσει της εμπορικής τους 
πολιτικής υπό τον όρο ότι δεν 
υπερβαίνουν μέγεθος συναλλαγής 100.000 
ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 433
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 2. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
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θέτουν τα δεσμευτικά ζεύγη εντολών που
παρέχουν σύμφωνα με την παράγραφο 1
στη διάθεση άλλων πελατών της 
επιχείρησης επενδύσεων με τρόπο 
αντικειμενικό που να μη δημιουργεί 
διακρίσεις βάσει της εμπορικής τους 
πολιτικής.

θέτουν τα δεσμευτικά ζεύγη εντολών όταν 
το ανακοινωθέν μέγεθος είναι ίσο ή 
κατώτερο από μέγεθος που χαρακτηρίζει 
ειδικά το χρηματοπιστωτικό μέσο στη 
διάθεση άλλων πελατών της επιχείρησης 
επενδύσεων με τρόπο αντικειμενικό που να 
μη δημιουργεί διακρίσεις βάσει της 
εμπορικής τους πολιτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική δημοσίευση οιουδήποτε ζεύγους εντολών θα μπορούσε να έχει στρεβλωτική 
επίπτωση στην τιμή της ομολογίας και να σταματήσει τις εντολές των επενδυτών.

Τροπολογία 434
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
θέτουν τα δεσμευτικά ζεύγη εντολών που 
παρέχουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 
στη διάθεση άλλων πελατών της 
επιχείρησης επενδύσεων με τρόπο 
αντικειμενικό που να μη δημιουργεί 
διακρίσεις βάσει της εμπορικής τους 
πολιτικής.

2. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
θέτουν τα δεσμευτικά ζεύγη εντολών που 
παρέχουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 
στη διάθεση άλλων πελατών της 
επιχείρησης επενδύσεων με τρόπο 
αντικειμενικό που να μη δημιουργεί 
διακρίσεις βάσει της εμπορικής τους 
πολιτικής υπό τον όρο ότι το μέγεθος που 
αφορά το ανακοινωθέν ζεύγος εντολών 
είναι ίσο ή κατώτερο από μέγεθος που 
χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο 
χρηματοπιστωτικό μέσο.

Or. en

Τροπολογία 435
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
θέτουν τα δεσμευτικά ζεύγη εντολών που
παρέχουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 
στη διάθεση άλλων πελατών της 
επιχείρησης επενδύσεων με τρόπο 
αντικειμενικό που να μη δημιουργεί 
διακρίσεις βάσει της εμπορικής τους 
πολιτικής.

2. Η υποχρέωση ανακοίνωσης ζευγών
εντολών που αναφέρεται στην πρώτη
παράγραφο εφαρμόζεται μόνον όταν 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) ένας πελάτης που επιθυμεί να 
εκτελέσει μια εντολή ζητεί από τον 
συστηματικό εσωτερικοποιητή να 
προτείνει ζεύγος εντολών·
β) το ζεύγος εντολών αναφέρεται σε μέσο 
που παρουσιάζει ρευστότητα·
γ) το ζεύγος εντολών είναι ίσο ή 
κατώτερο από μέγεθος συναλλαγών 
κανονικής αγοράς·
δ) ο συστηματικός εσωτερικοποιητής 
συμφωνεί να παράσχει το ζεύγος εντολών.

Or. en

Τροπολογία 436
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν 
συναλλαγές υπό τους δημοσιευμένους 
όρους με κάθε άλλον πελάτη στη διάθεση 
του οποίου έχει τεθεί το ζεύγος εντολών, 
όταν το μέγεθος που αφορά το 
ανακοινωθέν ζεύγος εντολών είναι ίσο ή 
κατώτερο από ένα μέγεθος που ισχύει 
ειδικά για το συγκεκριμένο 
χρηματοπιστωτικό μέσο.

3. Αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν 
συναλλαγές υπό τους δημοσιευμένους 
όρους με κάθε άλλον πελάτη στη διάθεση 
του οποίου έχει τεθεί το ζεύγος εντολών, 
όταν το μέγεθος που αφορά το 
ανακοινωθέν ζεύγος εντολών είναι ίσο ή 
κατώτερο από το μέγεθος συναλλαγών 
λιανικής που ισχύει ειδικά για το 
συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο.
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Or. en

Τροπολογία 437
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν 
συναλλαγές υπό τους δημοσιευμένους 
όρους με κάθε άλλον πελάτη στη διάθεση 
του οποίου έχει τεθεί το ζεύγος εντολών, 
όταν το μέγεθος που αφορά το 
ανακοινωθέν ζεύγος εντολών είναι ίσο ή 
κατώτερο από ένα μέγεθος που ισχύει 
ειδικά για το συγκεκριμένο 
χρηματοπιστωτικό μέσο.

3. Αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν 
συναλλαγές στο πλαίσιο της εμπορικής 
πολιτικής τους με κάθε άλλον πελάτη στη 
διάθεση του οποίου έχει τεθεί το ζεύγος 
εντολών, όταν το μέγεθος που αφορά το 
ανακοινωθέν ζεύγος εντολών είναι ίσο ή 
κατώτερο από ένα μέγεθος που ισχύει 
ειδικά για το συγκεκριμένο 
χρηματοπιστωτικό μέσο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι όταν ο συστηματικός εσωτερικοποιητής παρέχει ζεύγος εντολών 
σε άλλους πελάτες, μπορεί να λαμβάνει υπόψη μέτρα όπως ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου κ.λπ. 
με βάση την εμπορική πολιτική του.

Τροπολογία 438
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν 
συναλλαγές υπό τους δημοσιευμένους 
όρους με κάθε άλλον πελάτη στη διάθεση 
του οποίου έχει τεθεί το ζεύγος εντολών, 
όταν το μέγεθος που αφορά το 
ανακοινωθέν ζεύγος εντολών είναι ίσο ή 
κατώτερο από ένα μέγεθος που ισχύει
ειδικά για το συγκεκριμένο 

3. Αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν 
συναλλαγές υπό τους δημοσιευμένους 
όρους με κάθε άλλον πελάτη στη διάθεση 
του οποίου έχει τεθεί το ζεύγος εντολών, 
όταν το μέγεθος που αφορά το 
ανακοινωθέν ζεύγος εντολών είναι ίσο ή 
κατώτερο από μέγεθος συναλλαγής ύψους 
100.000 ευρώ. Η EAKAA αναπτύσσει 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για να 
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χρηματοπιστωτικό μέσο. μεταβάλει ή να επικαιροποιήσει το εν 
λόγω κατώτατο όριο ή για να παράσχει 
διαφορετικά κατώτατα όρια για ειδικά
χρηματοπιστωτικά μέσα, ιδιαίτερα όταν 
τίθεται θέμα ρευστότητας.

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.

Τροπολογία 439
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν 
συναλλαγές υπό τους δημοσιευμένους 
όρους με κάθε άλλον πελάτη στη διάθεση 
του οποίου έχει τεθεί το ζεύγος εντολών, 
όταν το μέγεθος που αφορά το 
ανακοινωθέν ζεύγος εντολών είναι ίσο ή 
κατώτερο από ένα μέγεθος που ισχύει 
ειδικά για το συγκεκριμένο 
χρηματοπιστωτικό μέσο.

3. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
δικαιούνται να ενημερώνουν ή να 
τροποποιούν τα ζεύγη εντολών τους ανά 
πάσα στιγμή προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη οι αλλαγές στις συνθήκες της 
αγοράς ή για να διορθωθούν τεχνικά 
σφάλματα.

Or. en

Τροπολογία 440
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές διαγράφεται
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επιτρέπεται να θέτουν, με τρόπο που να 
μη δημιουργεί διακρίσεις και με 
διαφάνεια, όρια στον αριθμό των 
συναλλαγών που αναλαμβάνουν να 
πραγματοποιήσουν με τους πελάτες με 
βάση συγκεκριμένο ζεύγος εντολών.

Or. en

Τροπολογία 441
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
επιτρέπεται να θέτουν, με τρόπο που να μη 
δημιουργεί διακρίσεις και με διαφάνεια, 
όρια στον αριθμό των συναλλαγών που 
αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν με 
τους πελάτες με βάση συγκεκριμένο 
ζεύγος εντολών.

4. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
επιτρέπεται να θέτουν, με τρόπο που να μη 
δημιουργεί διακρίσεις και με διαφάνεια, 
όρια στον αριθμό των συναλλαγών που 
αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν με 
τους πελάτες με βάση συγκεκριμένο 
ζεύγος εντολών σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 442
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα ζεύγη εντολών που παρέχονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και είναι 
ίσα ή κατώτερα από το μέγεθος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 
ανακοινώνονται δημοσία με τρόπο 
εύκολα προσιτό στους άλλους 
συμμετέχοντες στην αγορά υπό εύλογους 

διαγράφεται
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εμπορικούς όρους.

Or. en

Τροπολογία 443
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα ζεύγη εντολών διασφαλίζουν ότι η 
επιχείρηση συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του 
άρθρου 27 της οδηγίας [νέα MiFID] και 
αντανακλούν τις κρατούσες συνθήκες της 
αγοράς σε σχέση με τις τιμές στις οποίες 
πραγματοποιούνται συναλλαγές για τα 
ίδια ή παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα 
στις ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ ή 
τους ΜΟΔ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 444
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα ζεύγη εντολών διασφαλίζουν ότι η 
επιχείρηση συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του 
άρθρου 27 της οδηγίας [νέα MiFID] και 
αντανακλούν τις κρατούσες συνθήκες της 
αγοράς σε σχέση με τις τιμές στις οποίες 
πραγματοποιούνται συναλλαγές για τα ίδια 
ή παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα στις 
ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ ή τους 
ΜΟΔ.

6. Τα ζεύγη εντολών μεγέθους ιδιωτών 
επενδυτών διασφαλίζουν ότι η επιχείρηση 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
υπέχει δυνάμει του άρθρου 27 της οδηγίας 
[νέα MiFID] και αντανακλούν τις 
κρατούσες συνθήκες της αγοράς σε σχέση 
με τις τιμές στις οποίες πραγματοποιούνται 
συναλλαγές για τα ίδια ή παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα στις ρυθμιζόμενες 
αγορές, τους ΠΜΔ ή τους ΜΟΔ.
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Or. en

Τροπολογία 445
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα ζεύγη εντολών διασφαλίζουν ότι η 
επιχείρηση συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του 
άρθρου 27 της οδηγίας [νέα MiFID] και 
αντανακλούν τις κρατούσες συνθήκες της 
αγοράς σε σχέση με τις τιμές στις οποίες 
πραγματοποιούνται συναλλαγές για τα ίδια 
ή παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα στις 
ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ ή τους 
ΜΟΔ.

6. Τα ζεύγη εντολών διασφαλίζουν ότι η 
επιχείρηση συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του 
άρθρου 27 της οδηγίας [νέα MiFID] και 
αντανακλούν τις κρατούσες συνθήκες της 
αγοράς σε σχέση με τις τιμές στις οποίες 
πραγματοποιούνται συναλλαγές για τα ίδια 
ή παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα στις 
ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 446
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
ενεργεί ως συστηματικός 
εσωτερικοποιητής σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα που εμφαίνονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 εισάγει και εφαρμόζει 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς και 
διαδικασίες σχετικά με τις 
δραστηριότητές της ως συστηματικός 
εσωτερικοποιητής, για την τακτική 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
πελατών της με τους κανόνες και τις 
διαδικασίες της. Ο συστηματικός 
εσωτερικοποιητής παρακολουθεί τις 
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συναλλαγές που διενεργούν οι πελάτες του 
με τα συστήματά του, προκειμένου να 
εντοπίσει τις παραβάσεις των εν λόγω 
κανόνων και διαδικασιών, τους 
αντικανονικούς όρους συναλλαγών που 
μπορούν να διαταράξουν την εύρυθμη 
λειτουργία της αγοράς ή τις μορφές 
συμπεριφοράς που ενδέχεται να 
συνιστούν κατάχρηση αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να χρησιμοποιείται το καθεστώς του συστηματικού εσωτερικοποιητή για την υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης παραγώγων, πρέπει να υπάρχουν επιπλέον συστήματα και να διενεργούνται 
έλεγχοι προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι είναι ανθεκτικό και ασφαλές.

Τροπολογία 447
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
μπορούν να επικαιροποιούν τα ζεύγη 
εντολών τους έτσι ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι μεταβολές των συνθηκών της 
αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές πρέπει να μπορούν να επικαιροποιούν τα ζεύγη εντολών 
τους σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Τροπολογία 448
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 α (νέα)



PE489.477v01-00 90/204 AM\901886EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Το επίπεδο κοινολόγησης και η 
συχνότητα δημοσιοποίησης 
προσαρμόζονται αναλογικά προς την 
έκδοση, το μέγεθος της συναλλαγής και 
τα χαρακτηριστικά των εθνικών αγορών.

Or. en

Τροπολογία 449
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 β. Ο συστηματικός επικαιροποιητής 
αναφέρει στην αρμόδια αρχή του τις 
σημαντικές παραβάσεις των κανόνων  
και των διαδικασιών του, τους 
αντικανονικούς όρους συναλλαγών ή τις 
μορφές συμπεριφοράς που ενδέχεται να 
συνιστούν κατάχρηση της αγοράς. Ο 
συστηματικός επικαιροποιητής 
διαβιβάζει επίσης τις σχετικές 
πληροφορίες χωρίς καθυστέρηση στην 
αρχή την αρμόδια για τη διερεύνηση και 
δίωξη των καταχρήσεων της αγοράς και 
της παρέχει αμέριστη βοήθεια στη 
διερεύνηση και δίωξη των καταχρήσεων 
της αγοράς που έχουν επιχειρηθεί στα 
συστήματά του ή μέσω αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να χρησιμοποιείται το καθεστώς του συστηματικού εσωτερικοποιητή για την υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης παραγώγων, πρέπει να υπάρχουν επιπλέον συστήματα και να διενεργούνται 
έλεγχοι προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι είναι ανθεκτικό και ασφαλές.
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Τροπολογία 450
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ 
παρακολουθούν την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου όσον αφορά τα μεγέθη 
στα οποία ζεύγη εντολών διατίθενται 
στους πελάτες της επιχείρησης επενδύσεων 
και σε άλλους συμμετέχοντες στην αγορά 
σε σχέση με την άλλη συναλλακτική 
δραστηριότητα της επιχείρησης, καθώς και 
τον βαθμό στον οποίο τα ζεύγη εντολών 
αντανακλούν τις κρατούσες συνθήκες της 
αγοράς προκειμένου για συναλλαγές στο 
ίδιο ή σε παρόμοια χρηματοπιστωτικά 
μέσα που πραγματοποιούνται σε 
ρυθμιζόμενες αγορές, σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ. 
Εντός 2 ετών από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος, η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει έκθεση στην 
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση 
σημαντικής δραστηριότητας ανακοίνωσης 
ζευγών εντολών και διαπραγμάτευσης 
έστω κατ' ελάχιστον πέραν του κατώτατου 
ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
του άρθρου 17 ή εκτός των συνθηκών που 
επικρατούν στην αγορά, υποβάλλει έκθεση 
στην Επιτροπή πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής.

1. Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ 
παρακολουθούν την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου όσον αφορά τα μεγέθη 
στα οποία ζεύγη εντολών διατίθενται 
στους πελάτες της επιχείρησης επενδύσεων 
και σε άλλους συμμετέχοντες στην αγορά 
σε σχέση με την άλλη συναλλακτική 
δραστηριότητα της επιχείρησης, καθώς και 
τον βαθμό στον οποίο τα ζεύγη εντολών 
αντανακλούν τις κρατούσες συνθήκες της 
αγοράς προκειμένου για συναλλαγές στο 
ίδιο ή σε παρόμοια χρηματοπιστωτικά 
μέσα που πραγματοποιούνται σε 
ρυθμιζόμενες αγορές, σε ΠΜΔ. Εντός 2 
ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, 
η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει έκθεση στην 
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση 
σημαντικής δραστηριότητας ανακοίνωσης 
ζευγών εντολών και διαπραγμάτευσης 
έστω κατ' ελάχιστον πέραν του κατώτατου 
ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
του άρθρου 17 ή εκτός των συνθηκών που 
επικρατούν στην αγορά, υποβάλλει έκθεση 
στην Επιτροπή πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής.

Or. en

Τροπολογία 451
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 2. Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια 
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πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, 
θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται τα μεγέθη που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3, 
στα οποία η επιχείρηση πραγματοποιεί 
συναλλαγές με κάθε άλλον πελάτη στη 
διάθεση του οποίου έχει τεθεί το ζεύγος 
εντολών.

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με τα 
οποία προσδιορίζονται τα μεγέθη που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3, 
στα οποία η επιχείρηση πραγματοποιεί 
συναλλαγές με κάθε άλλον πελάτη στη 
διάθεση του οποίου έχει τεθεί το ζεύγος 
εντολών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τεχνικό ζήτημα που θα πρέπει να καθορίζει η ΕΑΚΑΑ καθώς διαθέτει 
καταλληλότερη εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα αυτόν από την Επιτροπή.

Τροπολογία 452
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, 
θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται τα μεγέθη που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3, 
στα οποία η επιχείρηση πραγματοποιεί 
συναλλαγές με κάθε άλλον πελάτη στη 
διάθεση του οποίου έχει τεθεί το ζεύγος 
εντολών.

2. Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να 
προσδιορίσει τα μεγέθη που αναφέρονται 
στο άρθρο 17, στα οποία η επιχείρηση 
πραγματοποιεί συναλλαγές με κάθε άλλον 
πελάτη στη διάθεση του οποίου έχει τεθεί 
το ζεύγος εντολών. Αυτά τα μεγέθη 
αντιστοιχούν στο μέγεθος των εντολών 
που δίνουν κατά κανόνα οι 
μικροεπενδυτές στη σχετική 
υποκατηγορία μέσου εντός της 
κατηγορίας στοιχείων του ενεργητικού.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις ...*. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα ρυθμιστικά 
τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 
έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για την προστασία των πελατών λιανικής και την ταυτόχρονη στήριξη των αγορών χονδρικής οι 
προσυναλλακτικές υποχρεώσεις ανακοίνωσης ζευγών εντολών για συστηματικούς 
εσωτερικοποιητές που διενεργούν συναλλαγές σε μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα θα 
πρέπει να ισχύουν στο σύνηθες μέγεθος των λιανικών συναλλαγών στη σχετική υποκατηγορία 
μέσου. Πρόκειται για τεχνικό ζήτημα το οποίο απαιτεί λεπτομερή γνώση της αγοράς, επομένως 
είναι σκόπιμο η σχετική ευθύνη να ανατεθεί στην ΕΑΚΑΑ.

Τροπολογία 453
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, θεσπίζει 
μέτρα με τα οποία προσδιορίζονται τα 
μεγέθη που αναφέρονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 3, στα οποία η επιχείρηση 
πραγματοποιεί συναλλαγές με κάθε άλλον 
πελάτη στη διάθεση του οποίου έχει τεθεί 
το ζεύγος εντολών.

2. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, θεσπίζει 
μέτρα με τα οποία προσδιορίζονται τα 
μεγέθη που αναφέρονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 3, στα οποία η επιχείρηση 
πραγματοποιεί συναλλαγές με κάθε άλλον 
πελάτη στη διάθεση του οποίου έχει τεθεί 
το ζεύγος εντολών. Τα μέτρα αυτά 
προσδιορίζουν ότι ο σκοπός τους είναι να 
ενισχύσουν τη διαφάνεια για τους 
μικροεπενδυτές και καθορίζουν 
κατηγορίες μέσων από την άποψη των 
κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, 
όγκου και ρευστότητας.

Or. en

Τροπολογία 454
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ 3. Η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση 
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εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 41, να θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
αποσαφηνίζεται τι συνιστά εύλογους 
εμπορικούς όρους για τη δημόσια 
ανακοίνωση ζευγών εντολών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5.

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41 θεσπίζει 
μέτρα με τα οποία αποσαφηνίζεται τι 
συνιστά εύλογους εμπορικούς όρους για τη 
δημόσια ανακοίνωση ζευγών εντολών, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 455
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – 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 
αποσαφηνίζεται τι συνιστά εύλογους 
εμπορικούς όρους για τη δημόσια 
ανακοίνωση ζευγών εντολών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5.

3. Η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41 θεσπίζει 
μέτρα με τα οποία αποσαφηνίζεται τι 
συνιστά εύλογους εμπορικούς όρους για τη 
δημόσια ανακοίνωση ζευγών εντολών, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική εφαρμογή του υπόλοιπου άρθρου να συμπληρωθεί η 
νομοθεσία στον τομέα αυτό.

Τροπολογία 456
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 457
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά ή άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
σε ΜΟΔ, ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο 
και την τιμή των συναλλαγών αυτών και 
τον χρόνο κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. 
Οι πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά ή άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ, 
ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο και την 
τιμή των συναλλαγών αυτών και τον χρόνο 
κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. Οι 
πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 458
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά ή άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
σε ΜΟΔ, ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο 
και την τιμή των συναλλαγών αυτών και 
τον χρόνο κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. 
Οι πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά ή άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ, 
ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο και την 
τιμή των συναλλαγών αυτών και τον χρόνο 
κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. Οι 
πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 459
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά ή άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
σε ΜΟΔ, ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο 
και την τιμή των συναλλαγών αυτών και 
τον χρόνο κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. 
Οι πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά ή άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
σε ΜΟΔ, ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο 
και την τιμή των συναλλαγών αυτών και 
τον χρόνο κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. 
Οι πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ. Οι πληροφορίες τίθενται στη 
διάθεση οιουδήποτε ενδιαφερόμενου, 
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εμπορικού ή δημόσιου χαρακτήρα, 
ατελώς 15 λεπτά μετά τη δημοσίευση της 
συναλλαγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες τίθενται στη διάθεση του κοινού όσο το δυνατόν από τεχνική άποψη 
πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο κάθε συναλλαγής, υπό εύλογους εμπορικούς όρους.

Τροπολογία 460
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά ή άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
σε ΜΟΔ, ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο 
και την τιμή των συναλλαγών αυτών και 
τον χρόνο κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. 
Οι πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά ή άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή
σε ΜΟΔ, ανακοινώνουν δημόσια όσο το 
δυνατόν από τεχνική άποψη πλησιέστερα 
στον πραγματικό χρόνο κάθε συναλλαγής
τον όγκο και την τιμή των συναλλαγών 
αυτών και τον χρόνο κατά τον οποίο 
ολοκληρώθηκαν. Οι πληροφορίες αυτές 
δημοσιοποιούνται μέσω ΕΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 461
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά ή άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
σε ΜΟΔ, ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο 
και την τιμή των συναλλαγών αυτών και 
τον χρόνο κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. 
Οι πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά ή άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
σε ΜΟΔ, ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο 
και την τιμή των συναλλαγών αυτών και 
τον χρόνο κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. 
Οι πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ όσο το δυνατόν από τεχνική 
άποψη πλησιέστερα στον πραγματικό 
χρόνο κάθε συναλλαγής.  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 462
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες που ανακοινώνονται 
δημόσια σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 
τα χρονικά όρια εντός των οποίων αυτές 
δημοσιοποιούνται είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 6. Εάν τα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 

2. Οι πληροφορίες που ανακοινώνονται 
δημόσια σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 
τα χρονικά όρια εντός των οποίων αυτές 
δημοσιοποιούνται είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 6. Εάν τα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 
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προβλέπουν χρονική μετάθεση της 
ανακοίνωσης των πληροφοριών για 
ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών σε 
μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά ή άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα, η δυνατότητα 
αυτή εφαρμόζεται στις συναλλαγές αυτές 
επίσης όταν διενεργούνται εκτός 
ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ ή ΜΟΔ.

προβλέπουν χρονική μετάθεση της 
ανακοίνωσης των πληροφοριών για 
ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών σε 
μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά ή άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα, η δυνατότητα 
αυτή εφαρμόζεται στις συναλλαγές αυτές 
επίσης όταν διενεργούνται εκτός 
ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 463
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες που ανακοινώνονται 
δημόσια σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 
τα χρονικά όρια εντός των οποίων αυτές 
δημοσιοποιούνται είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 6. Εάν τα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 
προβλέπουν χρονική μετάθεση της 
ανακοίνωσης των πληροφοριών για 
ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών σε 
μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά ή άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα, η δυνατότητα 
αυτή εφαρμόζεται στις συναλλαγές αυτές 
επίσης όταν διενεργούνται εκτός 
ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ ή ΜΟΔ.

2. Οι πληροφορίες που ανακοινώνονται 
δημόσια σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 
τα χρονικά όρια εντός των οποίων αυτές 
δημοσιοποιούνται είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 6. Εάν τα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 
προβλέπουν χρονική μετάθεση της 
ανακοίνωσης των πληροφοριών για 
ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών σε 
μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά ή άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα, η δυνατότητα 
αυτή εφαρμόζεται στις συναλλαγές αυτές 
επίσης όταν διενεργούνται εκτός 
ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 464
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

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 τα εξής:

3. Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να 
προσδιορισθούν:

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 465
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) σημαίες για τον προσδιορισμό και τη 
διαφοροποίηση των διαφόρων τύπων 
συναλλαγών περιλαμβανομένων των 
εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, 
ανάλογα με τη φύση τους.

Or. en

Τροπολογία 466
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 467
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η ΕΑΚΑΑ προσδιορίζει τις αρχές και 
τα κριτήρια βάσει των οποίων δεν 
απαιτείται η εφαρμογή των διατάξεων 
που αφορούν τη χρήση των ΕΜΔ 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 για 
επιχειρήσεις επενδύσεων που εκτελούν 
σχετικά μικρούς όγκους συναλλαγών όσον 
αφορά μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα 
αμοιβαία κεφάλαια, πιστοποιητικά ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα. Στις 
περιπτώσεις αυτές η ΕΑΚΑΑ καθορίζει 
ειδικές διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
περιεχόμενο και τη μορφή των 
πληροφοριών που δημοσιεύονται μέσω 
της χρήσης συστημάτων γνωστοποίησης 
της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων 
επενδύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικροί διαμεσολαβητές με αποδεδειγμένα μικρούς όγκους συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα και προϊόντα που εμφαίνονται στα άρθρα 19 και 20 θα επιβαρύνονται με δυσανάλογα 
έξοδα λειτουργίας για να συμμορφώνονται προς τη διάταξη περί συστήματος γνωστοποίησης 
πληροφοριών μετά τη συναλλαγή, μέσω της χρήσης των ΕΜΔ. Επομένως θα προβλεφθεί ρήτρα 
απαλλαγής βάσει αρχών και κριτηρίων που προσδιορίζονται από την ΕΑΚΑΑ, τα οποία θα 
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επιτρέπουν τη χρήση των δικών τους συστημάτων γνωστοποίησης.  Αυτή η ρύθμιση δεν θα 
παρεμποδίζει το καθεστώς μετασυναλλακτικής γνωστοποίησης και θα πλεονεκτεί ως προς την 
ευελιξία και την αναλογικότητα.

Τροπολογία 468
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η ΕΑΚΑΑ προσδιορίζει τις αρχές και 
τα κριτήρια βάσει των οποίων δεν 
απαιτείται η εφαρμογή των διατάξεων 
που αφορούν τη χρήση των ΕΜΔ 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 για 
επιχειρήσεις επενδύσεων που εκτελούν 
σχετικά μικρούς όγκους συναλλαγών όσον 
αφορά μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα 
αμοιβαία κεφάλαια, πιστοποιητικά ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα. Στις 
περιπτώσεις αυτές η ΕΑΚΑΑ καθορίζει 
ειδικές διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
περιεχόμενο και τη μορφή των 
πληροφοριών που δημοσιεύονται μέσω 
της χρήσης συστημάτων γνωστοποίησης 
της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων 
επενδύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικροί διαμεσολαβητές με αποδεδειγμένα μικρούς όγκους συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα και προϊόντα που εμφαίνονται στα άρθρα 19 και 20 θα επιβαρύνονται πολύ πιθανόν  με 
δυσανάλογα έξοδα λειτουργίας για να συμμορφώνονται προς τη διάταξη περί συστήματος 
γνωστοποίησης πληροφοριών μετά τη συναλλαγή, μέσω της χρήσης των ΕΜΔ. Επομένως θα 
προβλεφθεί ρήτρα απαλλαγής βάσει αρχών και κριτηρίων που προσδιορίζονται από την 
ΕΑΚΑΑ, τα οποία θα επιτρέπουν τη χρήση των δικών τους συστημάτων γνωστοποίησης. 

Τροπολογία 469
Sylvie Goulard
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
ομολογίες και δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, σε 
δικαιώματα εκπομπής και σε παράγωγα 
που είναι επιλέξιμα προς εκκαθάριση ή 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο [6] του 
κανονισμού [EMIR] ή είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, 
ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο και την 
τιμή των συναλλαγών αυτών και τον χρόνο 
κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. Οι 
πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
ομολογίες και δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, σε 
δικαιώματα εκπομπής και σε παράγωγα 
που είναι επιλέξιμα προς εκκαθάριση ή 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο [6] του 
κανονισμού [EMIR] ή είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ, ανακοινώνουν 
δημόσια τον όγκο και την τιμή των 
συναλλαγών αυτών και τον χρόνο κατά τον 
οποίο ολοκληρώθηκαν. Οι πληροφορίες 
αυτές δημοσιοποιούνται μέσω ΕΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 470
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
ομολογίες και δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, σε 

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
ομολογίες και δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, σε 
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δικαιώματα εκπομπής και σε παράγωγα 
που είναι επιλέξιμα προς εκκαθάριση ή 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο [6] του 
κανονισμού [EMIR] ή είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, 
ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο και την 
τιμή των συναλλαγών αυτών και τον χρόνο 
κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. Οι 
πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.

δικαιώματα εκπομπής και σε παράγωγα 
που είναι επιλέξιμα προς εκκαθάριση ή 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο [6] του 
κανονισμού [EMIR] ή είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ, ανακοινώνουν 
δημόσια τον όγκο και την τιμή των 
συναλλαγών αυτών και τον χρόνο κατά τον 
οποίο ολοκληρώθηκαν. Οι πληροφορίες 
αυτές δημοσιοποιούνται μέσω ΕΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 471
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
ομολογίες και δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, σε 
δικαιώματα εκπομπής και σε παράγωγα 
που είναι επιλέξιμα προς εκκαθάριση ή
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο [6] 
του κανονισμού [EMIR] ή είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, 
ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο και την 
τιμή των συναλλαγών αυτών και τον χρόνο 
κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. Οι 
πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
ομολογίες και δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, σε 
δικαιώματα εκπομπής και σε παράγωγα 
που είναι επιλέξιμα προς εκκαθάριση ή 
είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
ΜΟΔ, ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο 
και την τιμή των συναλλαγών αυτών και 
τον χρόνο κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν.
Οι πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μη εκκαθαρισμένες εξωχρηματιστηριακές συναλλγές, που εξακολουθούν να αναφέρονται σε 
αρχεία καταγραφής συναλλαγών δεν είναι επαρκώς τυποποιημένα για να είναι χρήσιμη η 
δημοσίευση της τιμής. Βλ. επίσης οδηγία MiFID αιτιολογική σκέψη 29 προς αποφυγή διπλής 
αναφοράς των ίδιων πληροφοριών.

Τροπολογία 472
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
ομολογίες και δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, σε 
δικαιώματα εκπομπής και σε παράγωγα 
που είναι επιλέξιμα προς εκκαθάριση ή 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο [6] του 
κανονισμού [EMIR] ή είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, 
ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο και την 
τιμή των συναλλαγών αυτών και τον χρόνο 
κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. Οι 
πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
ομολογίες και δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, σε 
δικαιώματα εκπομπής και σε παράγωγα 
που είναι επιλέξιμα προς εκκαθάριση ή 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο [9] του 
κανονισμού [EMIR] ή είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, 
ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο και την 
τιμή των συναλλαγών αυτών και τον χρόνο 
κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. Οι 
πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 473
Alfredo Pallone
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
ομολογίες και δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, σε 
δικαιώματα εκπομπής και σε παράγωγα 
που είναι επιλέξιμα προς εκκαθάριση ή 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο [6] του 
κανονισμού [EMIR] ή είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, 
ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο και την 
τιμή των συναλλαγών αυτών και τον χρόνο 
κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. Οι 
πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
ομολογίες και δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, σε δικαιώματα 
εκπομπής και σε παράγωγα που είναι 
επιλέξιμα προς εκκαθάριση ή αναφέρονται 
σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών 
σύμφωνα με το άρθρο [6] του κανονισμού 
[EMIR] ή είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανακοινώνουν δημόσια 
τον όγκο και την τιμή των συναλλαγών 
αυτών και τον χρόνο κατά τον οποίο 
ολοκληρώθηκαν. Οι πληροφορίες αυτές 
δημοσιοποιούνται μέσω ΕΜΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας για χρηματοπιστωτικά 
μέσα για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο είναι δυσανάλογες, έχοντας υπόψη το 
γεγονός ότι αυτά τα μέσα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ακόμη και από 
μικρό πιστωτικό ίδρυμα σε πολύ περιορισμένες (και όχι ρυθμιζόμενες) αγορές, η σχέση 
κόστους-οφέλους μεταξύ διαφάνειας και της επιβάρυνσης για το πιστωτικό ίδρυμα είναι πολύ 
οριακή- η ακριβής και έμπρακτη εφαρμογή μπορεί να δώσει "αβέβαια» αποτελέσματα επειδή οι 
πληροφορίες δεν είναι πάντα διαθέσιμες.

Τροπολογία 474
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
ομολογίες και δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, σε 
δικαιώματα εκπομπής και σε παράγωγα 
που είναι επιλέξιμα προς εκκαθάριση ή 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο [6] 
του κανονισμού [EMIR] ή είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, 
ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο και την 
τιμή των συναλλαγών αυτών και τον χρόνο 
κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. Οι 
πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
ομολογίες και δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, σε 
δικαιώματα εκπομπής και σε παράγωγα 
που υπόκεινται στις υποχρεώσεις 
διαπραγμάτευσης του άρθρου 24, 
ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο και την 
τιμή των συναλλαγών αυτών και τον χρόνο 
κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. Οι 
πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.

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 εταιρείες είναι 
προσαρμοσμένα ειδικά για να αντισταθμίζουν ευέλικτα και αποτελεσματικά τους κινδύνους από 
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.
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Τροπολογία 475
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
ομολογίες και δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, σε 
δικαιώματα εκπομπής και σε παράγωγα 
που είναι επιλέξιμα προς εκκαθάριση ή 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο [6] του 
κανονισμού [EMIR] ή είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, 
ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο και την 
τιμή των συναλλαγών αυτών και τον χρόνο 
κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. Οι 
πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
ομολογίες και δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, σε 
δικαιώματα εκπομπής και σε παράγωγα 
που είναι επιλέξιμα προς εκκαθάριση ή 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο [6] του 
κανονισμού [EMIR] ή είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, 
ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο και την 
τιμή των συναλλαγών αυτών και τον χρόνο 
κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. Οι 
πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ όσο το δυνατόν από τεχνική 
άποψη πλησιέστερα στον πραγματικό 
χρόνο κάθε συναλλαγής.  Όσον αφορά την 
ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, η διάθεση 
πληροφοριών μετά τη συναλλαγή δεν 
υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου 
αναμονής για την εκτέλεση. 

Or. en

Τροπολογία 476
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
ομολογίες και δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, σε 
δικαιώματα εκπομπής και σε παράγωγα 
που είναι επιλέξιμα προς εκκαθάριση ή 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο [6] 
του κανονισμού [EMIR] ή είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, 
ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο και την 
τιμή των συναλλαγών αυτών και τον χρόνο 
κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. Οι 
πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
ομολογίες και δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο όπως 
απαιτείται στην οδηγία 2003/71/ΕΚ, σε 
δικαιώματα εκπομπής και σε παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
ΜΟΔ, υπό τον όρο ότι η σχετική 
συναλλαγή υπόκειται σε υποχρεωτική 
εκκαθάριση, ανακοινώνουν δημόσια τον 
όγκο και την τιμή των συναλλαγών αυτών 
και τον χρόνο κατά τον οποίο 
ολοκληρώθηκαν, υπό τον όρο ότι η 
συναλλαγή έχει σχέση με 
χρηματοπιστωτικό μέσο που παρουσιάζει 
ρευστότητα και το μέγεθος της 
συναλλαγής είναι ίσο ή κατώτερο από 
μέγεθος συναλλαγών κανονικής αγοράς.
Οι πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 477
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες που ανακοινώνονται 
δημόσια σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 
τα χρονικά όρια εντός των οποίων αυτές 
δημοσιοποιούνται είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 10. Εάν τα μέτρα που 

2. Οι πληροφορίες που ανακοινώνονται 
δημόσια σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 
τα χρονικά όρια εντός των οποίων αυτές 
δημοσιοποιούνται είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 10. Εάν τα μέτρα που 
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θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 
προβλέπουν χρονική μετάθεση της 
ανακοίνωσης των πληροφοριών για 
ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών σε 
ομολογίες, δομημένα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα, δικαιώματα εκπομπής ή 
παράγωγα, η δυνατότητα αυτή 
εφαρμόζεται στις συναλλαγές αυτές επίσης 
όταν διενεργούνται εκτός ρυθμιζόμενων 
αγορών, ΠΜΔ ή ΜΟΔ.

θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 
προβλέπουν χρονική μετάθεση της 
ανακοίνωσης των πληροφοριών για 
ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών σε 
ομολογίες, δομημένα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα, δικαιώματα εκπομπής ή 
παράγωγα, η δυνατότητα αυτή 
εφαρμόζεται στις συναλλαγές αυτές επίσης 
όταν διενεργούνται εκτός ρυθμιζόμενων 
αγορών, ΠΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 478
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες που ανακοινώνονται 
δημόσια σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 
τα χρονικά όρια εντός των οποίων αυτές 
δημοσιοποιούνται είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 10. Εάν τα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 
προβλέπουν χρονική μετάθεση της 
ανακοίνωσης των πληροφοριών για 
ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών σε 
ομολογίες, δομημένα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα, δικαιώματα εκπομπής ή 
παράγωγα, η δυνατότητα αυτή 
εφαρμόζεται στις συναλλαγές αυτές επίσης 
όταν διενεργούνται εκτός ρυθμιζόμενων 
αγορών, ΠΜΔ ή ΜΟΔ.

2. Οι πληροφορίες που ανακοινώνονται 
δημόσια σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 
τα χρονικά όρια εντός των οποίων αυτές 
δημοσιοποιούνται είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 10. Εάν τα μέτρα που 
θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 
προβλέπουν χρονική μετάθεση της 
ανακοίνωσης των πληροφοριών για 
ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών σε 
ομολογίες, δομημένα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα, δικαιώματα εκπομπής ή 
παράγωγα, η δυνατότητα αυτή 
εφαρμόζεται στις συναλλαγές αυτές επίσης 
όταν διενεργούνται εκτός ρυθμιζόμενων 
αγορών, ΠΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 479
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
επιτρέπουν στις επιχειρήσεις επενδύσεων 
να μεταθέτουν χρονικά τη δημοσίευση 
των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 
10.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτυγχάνονται  ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ τόπων διαπραγμάτευσης, και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων όταν ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό πελατών τους 
θα πρέπει να μπορούν να ζητούν απαλλαγή ή χρονική μετάθεση της δημοσίευσης υπό τους 
ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για τις επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους διαχειριστές 
αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ.  Τούτο είναι σημαντικό δεδομένου ότι μόνον οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων μπορούν να αιτούνται απαλλαγές ή χρονική μετάθεση της δημοσίευσης 
όταν η διαπραγμάτευση επιτελείται μόνον σε εξωχρηματιστηριακή βάση.

Τροπολογία 480
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

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 τα εξής:

3. Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να 
προσδιορισθούν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τεχνικό ζήτημα το οποίο απαιτεί λεπτομερή γνώση της αγοράς, επομένως είναι 
σκόπιμο η σχετική ευθύνη να ανατεθεί στην ΕΑΚΑΑ.
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Τροπολογία 481
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 482
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β a) Η ΕΑΚΑΑ προσδιορίζει τις αρχές και 
τα κριτήρια βάσει των οποίων δεν 
απαιτείται η εφαρμογή των διατάξεων 
που αφορούν τη χρήση των ΕΜΔ 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 για 
επιχειρήσεις επενδύσεων που εκτελούν 
σχετικά μικρούς όγκους συναλλαγών όσον 
αφορά ομολογίες, δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα, 
δικαιώματα εκπομπής και παράγωγα. 
Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΑΚΑΑ 
καθορίζει ειδικές διατάξεις όσον αφορά 
το ελάχιστο περιεχόμενο και τη μορφή 
των πληροφοριών που δημοσιεύονται 
μέσω της χρήσης συστημάτων 
γνωστοποίησης της ιδιοκτησίας των 
επιχειρήσεων επενδύσεων.
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Or. en

Τροπολογία 483
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η ΕΑΚΑΑ προσδιορίζει τις αρχές και 
τα κριτήρια βάσει των οποίων δεν 
απαιτείται η εφαρμογή των διατάξεων 
που αφορούν τη χρήση των ΕΜΔ 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 για 
επιχειρήσεις επενδύσεων που εκτελούν 
σχετικά μικρούς όγκους συναλλαγών όσον 
αφορά ομολογίες, δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα, 
δικαιώματα εκπομπής και παράγωγα. 
Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΑΚΑΑ 
καθορίζει ειδικές διατάξεις όσον αφορά 
το ελάχιστο περιεχόμενο και τη μορφή 
των πληροφοριών που δημοσιεύονται 
μέσω της χρήσης συστημάτων 
γνωστοποίησης της ιδιοκτησίας των 
επιχειρήσεων επενδύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 19 παράγραφος 3α.

Τροπολογία 484
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διαχειριστές ρυθμιζόμενης αγοράς, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ τηρούν στη διάθεση της 

2. Οι διαχειριστές ρυθμιζόμενης αγοράς ή 
ΠΜΔ τηρούν στη διάθεση της αρμόδιας 
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αρμόδιας αρχής, για πέντε τουλάχιστον 
χρόνια, τα στοιχεία σχετικά με όλες τις 
εντολές για χρηματοπιστωτικά μέσα που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους. Τα μητρώα πρέπει να περιέχουν όλες 
τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για την 
εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφοι 1 
και 2. Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει ρόλο 
διευκόλυνσης και συντονισμού όσον 
αφορά την πρόσβαση των αρμοδίων αρχών 
στις πληροφορίες βάσει των διατάξεων της 
παρούσας παραγράφου.

αρχής, για πέντε τουλάχιστον χρόνια, τα 
στοιχεία σχετικά με όλες τις εντολές για 
χρηματοπιστωτικά μέσα που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους. Τα μητρώα πρέπει να περιέχουν όλες 
τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για την 
εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφοι 1 
και 2. Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει ρόλο 
διευκόλυνσης και συντονισμού όσον 
αφορά την πρόσβαση των αρμοδίων αρχών 
στις πληροφορίες βάσει των διατάξεων της 
παρούσας παραγράφου.

Or. en

Τροπολογία 485
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διαχειριστές ρυθμιζόμενης αγοράς, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ τηρούν στη διάθεση της 
αρμόδιας αρχής, για πέντε τουλάχιστον 
χρόνια, τα στοιχεία σχετικά με όλες τις 
εντολές για χρηματοπιστωτικά μέσα που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους. Τα μητρώα πρέπει να περιέχουν όλες 
τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για την 
εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφοι 1 
και 2. Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει ρόλο 
διευκόλυνσης και συντονισμού όσον 
αφορά την πρόσβαση των αρμοδίων αρχών 
στις πληροφορίες βάσει των διατάξεων της 
παρούσας παραγράφου.

2. Οι διαχειριστές ρυθμιζόμενης αγοράς, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ τηρούν στη διάθεση της 
αρμόδιας αρχής, για πέντε τουλάχιστον 
χρόνια, τα στοιχεία σχετικά με όλες τις 
εντολές για χρηματοπιστωτικά μέσα που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους. Τα μητρώα πρέπει να περιέχουν όλες 
τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για την 
εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφοι 1 
και 3. Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει ρόλο 
διευκόλυνσης και συντονισμού όσον 
αφορά την πρόσβαση των αρμοδίων αρχών 
στις πληροφορίες βάσει των διατάξεων της 
παρούσας παραγράφου.

Or. en

Τροπολογία 486
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που 
εκτελούν συναλλαγές σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα αναφέρουν τις 
λεπτομέρειες αυτών των συναλλαγών στην 
αρμόδια αρχή το ταχύτερο δυνατό, και 
πάντως όχι αργότερα από το κλείσιμο της 
συνεδρίασης της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας. Οι αρμόδιες αρχές εγκαθιδρύουν, 
σύμφωνα με το άρθρο 89 της οδηγίας [νέα 
MiFID], τις αναγκαίες ρυθμίσεις ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι τις πληροφορίες αυτές 
τις λαμβάνει και η αρμόδια αρχή της 
αγοράς που περισσότερο επηρεάζεται όσον 
αφορά τη ρευστότητα των συγκεκριμένων 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που 
εκτελούν συναλλαγές σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα αναφέρουν τις 
λεπτομέρειες αυτών των συναλλαγών στην 
αρμόδια αρχή το ταχύτερο δυνατό, και 
πάντως όχι αργότερα από το κλείσιμο της 
συνεδρίασης της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας. Οι αρμόδιες αρχές εγκαθιδρύουν, 
σύμφωνα με το άρθρο 89 της οδηγίας [νέα 
MiFID], τις αναγκαίες ρυθμίσεις ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι τις πληροφορίες αυτές 
τις λαμβάνει και η ΕΑΚΑΑ και η αρμόδια 
αρχή της αγοράς που περισσότερο 
επηρεάζεται όσον αφορά τη ρευστότητα 
των συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών 
μέσων.

Or. en

Τροπολογία 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 δεν 
εφαρμόζεται στα χρηματοπιστωτικά 
μέσα τα οποία δεν είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ούτε αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
σε ΜΟΔ, στα χρηματοπιστωτικά μέσα η 
αξία των οποίων δεν εξαρτάται από την 
αξία χρηματοπιστωτικού μέσου το οποίο 
είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ, ούτε στα 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία δεν 
έχουν ή δεν είναι πιθανόν να έχουν 
επίπτωση σε χρηματοπιστωτικό μέσο που 

διαγράφεται
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είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων αναφέρουν επίσης τις συναλλαγές σε 
εξωχρηματιστηριακά προϊόντα που πραγματοποιούν.

Τροπολογία 488
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 δεν 
εφαρμόζεται στα χρηματοπιστωτικά 
μέσα τα οποία δεν είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ούτε αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
σε ΜΟΔ, στα χρηματοπιστωτικά μέσα η 
αξία των οποίων δεν εξαρτάται από την 
αξία χρηματοπιστωτικού μέσου το οποίο 
είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ, ούτε στα 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία δεν 
έχουν ή δεν είναι πιθανόν να έχουν 
επίπτωση σε χρηματοπιστωτικό μέσο που 
είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 489
Sylvie Goulard
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 δεν 
εφαρμόζεται στα χρηματοπιστωτικά μέσα 
τα οποία δεν είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ούτε αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
σε ΜΟΔ, στα χρηματοπιστωτικά μέσα η 
αξία των οποίων δεν εξαρτάται από την 
αξία χρηματοπιστωτικού μέσου το οποίο 
είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ, ούτε στα 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία δεν 
έχουν ή δεν είναι πιθανόν να έχουν 
επίπτωση σε χρηματοπιστωτικό μέσο που 
είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ.

2. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 δεν 
εφαρμόζεται στα χρηματοπιστωτικά μέσα 
τα οποία δεν είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ούτε αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ, 
στα χρηματοπιστωτικά μέσα η αξία των 
οποίων δεν εξαρτάται από την αξία 
χρηματοπιστωτικού μέσου το οποίο είναι 
εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
ΠΜΔ, ούτε στα χρηματοπιστωτικά μέσα τα 
οποία δεν έχουν ή δεν είναι πιθανόν να 
έχουν επίπτωση σε χρηματοπιστωτικό 
μέσο που είναι εισηγμένο προς 
διαπραγμάτευση ή αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ.

Or. en

Τροπολογία 490
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 δεν 
εφαρμόζεται στα χρηματοπιστωτικά μέσα 
τα οποία δεν είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ούτε αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
σε ΜΟΔ, στα χρηματοπιστωτικά μέσα η 
αξία των οποίων δεν εξαρτάται από την 
αξία χρηματοπιστωτικού μέσου το οποίο 
είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ, ούτε στα 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία δεν 
έχουν ή δεν είναι πιθανόν να έχουν 

2. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 δεν 
εφαρμόζεται στα χρηματοπιστωτικά μέσα 
τα οποία δεν είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ούτε αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
σε ΜΟΔ, στα χρηματοπιστωτικά μέσα η 
αξία των οποίων δεν εξαρτάται από την 
αξία χρηματοπιστωτικού μέσου το οποίο 
είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή αποτελεί 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή 
σε ΜΟΔ, ούτε στα χρηματοπιστωτικά 
μέσα τα οποία δεν έχουν ή δεν είναι 
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επίπτωση σε χρηματοπιστωτικό μέσο που 
είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ.

πιθανόν να έχουν επίπτωση σε 
χρηματοπιστωτικό μέσο που είναι 
εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ.

Or. en

Τροπολογία 491
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναφορές αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα λεπτομέρειες 
σχετικά με τα ονόματα και τους αριθμούς 
των μέσων που αγοράστηκαν ή 
πωλήθηκαν, τον όγκο, την ημερομηνία και 
την ώρα εκτέλεσης των εντολών, τις τιμές
των συναλλαγών, περιγραφή για τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας των πελατών 
για λογαριασμό των οποίων η επιχείρηση 
επενδύσεων έχει εκτελέσει τη 
συγκεκριμένη συναλλαγή, περιγραφή για 
τον προσδιορισμό της ταυτότητας των 
προσώπων και των υπολογιστικών 
αλγορίθμων στο εσωτερικό της 
επιχείρησης επενδύσεων που είναι 
υπεύθυνα για την επενδυτική απόφαση 
και την εκτέλεση της συναλλαγής και τα 
μέσα προσδιορισμού της ταυτότητας της 
οικείας επιχείρησης επενδύσεων. Για 
συναλλαγές που δεν πραγματοποιούνται σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ, οι 
αναφορές πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν 
περιγραφή για τον προσδιορισμό του 
είδους της συναλλαγής σύμφωνα με τα 
μέτρα που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) και 
του άρθρου 20 παράγραφος 3 στοιχείο α).

3. Οι αναφορές αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα λεπτομέρειες 
σχετικά με τα ονόματα και τους αριθμούς 
των μέσων που αγοράστηκαν ή 
πωλήθηκαν, τον όγκο, την ημερομηνία και 
την ώρα εκτέλεσης των εντολών, τις τιμές 
των συναλλαγών, περιγραφή για τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας των πελατών 
για λογαριασμό των οποίων η επιχείρηση 
επενδύσεων έχει εκτελέσει τη 
συγκεκριμένη συναλλαγή και τα μέσα 
προσδιορισμού της ταυτότητας της οικείας 
επιχείρησης επενδύσεων. Για συναλλαγές 
που δεν πραγματοποιούνται σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ, οι 
αναφορές πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν 
περιγραφή για τον προσδιορισμό του 
είδους της συναλλαγής σύμφωνα με τα 
μέτρα που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) και 
του άρθρου 20 παράγραφος 3 στοιχείο α).

Or. en



AM\901886EL.doc 119/204 PE489.477v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Αν και η καταγραφή τόσο πολλών λεπτομερειών θα επιβάρυνε υπερβολικά τους κανονιστικούς 
φορείς, οι εταιρείες επενδύσεων θα πρέπει από την πλευρά τους να διατηρούν τις πληροφορίες 
σε κατάλληλο μορφότυπο, ούτως ώστε σε περίπτωση κατάχρησης να είναι σε θέση να 
εντοπίσουν το πρόσωπο ή τον αλγόριθμο που διενήργησε μια συγκεκριμένη συναλλαγή.

Τροπολογία 492
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναφορές αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα λεπτομέρειες 
σχετικά με τα ονόματα και τους αριθμούς 
των μέσων που αγοράστηκαν ή 
πωλήθηκαν, τον όγκο, την ημερομηνία και 
την ώρα εκτέλεσης των εντολών, τις τιμές 
των συναλλαγών, περιγραφή για τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας των πελατών 
για λογαριασμό των οποίων η επιχείρηση 
επενδύσεων έχει εκτελέσει τη 
συγκεκριμένη συναλλαγή, περιγραφή για 
τον προσδιορισμό της ταυτότητας των 
προσώπων και των υπολογιστικών 
αλγορίθμων στο εσωτερικό της 
επιχείρησης επενδύσεων που είναι 
υπεύθυνα για την επενδυτική απόφαση και 
την εκτέλεση της συναλλαγής και τα μέσα 
προσδιορισμού της ταυτότητας της οικείας 
επιχείρησης επενδύσεων. Για συναλλαγές 
που δεν πραγματοποιούνται σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ, οι 
αναφορές πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν 
περιγραφή για τον προσδιορισμό του 
είδους της συναλλαγής σύμφωνα με τα 
μέτρα που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) και 
του άρθρου 20 παράγραφος 3 στοιχείο α).

3. Οι αναφορές αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα λεπτομέρειες 
σχετικά με το είδος, την κατηγορία 
περιουσιακών στοιχείων, τα ονόματα και 
τους αριθμούς των μέσων που 
αγοράστηκαν ή πωλήθηκαν, τον όγκο, την 
ημερομηνία και την ώρα εκτέλεσης των 
εντολών, τις τιμές των συναλλαγών, 
περιγραφή για τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας των πελατών για λογαριασμό 
των οποίων η επιχείρηση επενδύσεων έχει 
εκτελέσει τη συγκεκριμένη συναλλαγή, 
περιγραφή για τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας των προσώπων και των 
υπολογιστικών αλγορίθμων στο εσωτερικό 
της επιχείρησης επενδύσεων που είναι 
υπεύθυνα για την επενδυτική απόφαση και 
την εκτέλεση της συναλλαγής και τα μέσα 
προσδιορισμού της ταυτότητας της οικείας 
επιχείρησης επενδύσεων. Για συναλλαγές 
που δεν πραγματοποιούνται σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ, οι 
αναφορές πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν 
περιγραφή για τον προσδιορισμό του 
είδους της συναλλαγής σύμφωνα με τα 
μέτρα που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) και 
του άρθρου 20 παράγραφος 3 στοιχείο α).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή συνεκτικών ορίων θέσεων σε όλους τους τόπους 
διαπραγμάτευσης, οι συναλλαγές οι οποίες δε σχετίζονται με τον υποκείμενο εμπορικό κίνδυνο 
θα πρέπει να επισημαίνονται και να αναφέρονται σε τυποποιημένο, συγκρίσιμο μορφότυπο σε 
κεντρικό σύστημα που θα διαχειρίζεται η ΕΑΚΑΑ. Τα δεδομένα που θα περιλαμβάνει το 
σύστημα αυτό θα επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να περιορίζουν προσωρινά τη δημιουργία 
περαιτέρω θέσεων, οι οποίες δεν εξυπηρετούν το σκοπό της αντιστάθμισης κινδύνων.  Το 
σύστημα αυτό θα βοηθά επίσης τις αρμόδιες αρχές αρχές να παρακολουθούν και να μετριάζουν 
τους εκτεταμένους και συστημικούς κινδύνους.

Τροπολογία 493
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναφορές αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα λεπτομέρειες 
σχετικά με τα ονόματα και τους αριθμούς 
των μέσων που αγοράστηκαν ή 
πωλήθηκαν, τον όγκο, την ημερομηνία και 
την ώρα εκτέλεσης των εντολών, τις τιμές 
των συναλλαγών, περιγραφή για τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας των πελατών 
για λογαριασμό των οποίων η επιχείρηση 
επενδύσεων έχει εκτελέσει τη 
συγκεκριμένη συναλλαγή, περιγραφή για 
τον προσδιορισμό της ταυτότητας των 
προσώπων και των υπολογιστικών 
αλγορίθμων στο εσωτερικό της 
επιχείρησης επενδύσεων που είναι 
υπεύθυνα για την επενδυτική απόφαση και 
την εκτέλεση της συναλλαγής και τα μέσα 
προσδιορισμού της ταυτότητας της οικείας 
επιχείρησης επενδύσεων. Για συναλλαγές 
που δεν πραγματοποιούνται σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ, οι 
αναφορές πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν 
περιγραφή για τον προσδιορισμό του 
είδους της συναλλαγής σύμφωνα με τα 
μέτρα που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) και 
του άρθρου 20 παράγραφος 3 στοιχείο α).

3. Οι αναφορές αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα λεπτομέρειες 
σχετικά με τα ονόματα και τους αριθμούς 
των μέσων που αγοράστηκαν ή 
πωλήθηκαν, τον όγκο, την ημερομηνία και 
την ώρα εκτέλεσης των εντολών, τις τιμές 
των συναλλαγών, περιγραφή για τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας των πελατών 
για λογαριασμό των οποίων η επιχείρηση 
επενδύσεων έχει εκτελέσει τη 
συγκεκριμένη συναλλαγή, περιγραφή για 
τον προσδιορισμό της ταυτότητας των 
προσώπων και των υπολογιστικών 
αλγορίθμων στο εσωτερικό της
επιχείρησης επενδύσεων που είναι 
υπεύθυνα για την επενδυτική απόφαση και 
την εκτέλεση της συναλλαγής και τα μέσα 
προσδιορισμού της ταυτότητας της οικείας 
επιχείρησης επενδύσεων. Για συναλλαγές 
που δεν πραγματοποιούνται σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, οι αναφορές 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν 
περιγραφή για τον προσδιορισμό του 
είδους της συναλλαγής σύμφωνα με τα 
μέτρα που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) και 
του άρθρου 20 παράγραφος 3 στοιχείο α).
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Τροπολογία 494
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναφορές αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα λεπτομέρειες 
σχετικά με τα ονόματα και τους αριθμούς 
των μέσων που αγοράστηκαν ή 
πωλήθηκαν, τον όγκο, την ημερομηνία και 
την ώρα εκτέλεσης των εντολών, τις τιμές 
των συναλλαγών, περιγραφή για τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας των πελατών 
για λογαριασμό των οποίων η επιχείρηση 
επενδύσεων έχει εκτελέσει τη 
συγκεκριμένη συναλλαγή, περιγραφή για 
τον προσδιορισμό της ταυτότητας των
προσώπων και των υπολογιστικών
αλγορίθμων στο εσωτερικό της 
επιχείρησης επενδύσεων που είναι 
υπεύθυνα για την επενδυτική απόφαση και 
την εκτέλεση της συναλλαγής και τα μέσα 
προσδιορισμού της ταυτότητας της οικείας 
επιχείρησης επενδύσεων. Για συναλλαγές 
που δεν πραγματοποιούνται σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ, οι 
αναφορές πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν 
περιγραφή για τον προσδιορισμό του 
είδους της συναλλαγής σύμφωνα με τα 
μέτρα που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) και 
του άρθρου 20 παράγραφος 3 στοιχείο α).

3. Οι αναφορές αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα λεπτομέρειες 
σχετικά με τα ονόματα και τους αριθμούς 
των μέσων που αγοράστηκαν ή 
πωλήθηκαν, τον όγκο, την ημερομηνία και 
την ώρα εκτέλεσης των εντολών, τις τιμές 
των συναλλαγών, περιγραφή για τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας των πελατών 
για λογαριασμό των οποίων η επιχείρηση 
επενδύσεων έχει εκτελέσει τη 
συγκεκριμένη συναλλαγή, περιγραφή για 
τον προσδιορισμό των αλγορίθμων και της 
ταυτότητας των προσώπων που 
ανέπτυξαν αυτούς τους αλγόριθμους και 
που ευθύνονται για την επενδυτική 
απόφαση και την εκτέλεση της 
συναλλαγής και τα μέσα προσδιορισμού 
της ταυτότητας της οικείας επιχείρησης 
επενδύσεων. Για συναλλαγές που δεν 
πραγματοποιούνται σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, οι αναφορές πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνουν περιγραφή για τον 
προσδιορισμό του είδους της συναλλαγής 
σύμφωνα με τα μέτρα που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 
στοιχείο α) και του άρθρου 20 παράγραφος 
3 στοιχείο α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές ενδιαφέρονται να εντοπίσουν 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 αναπτύξει η επιχείρηση επενδύσεων ούτως ώστε 
να επιτύχουν τους στόχους τους ή να αφήσουν την επιχείρηση επενδύσεων να καθορίσει ποιος 
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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.

Τροπολογία 495
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναφορές αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα λεπτομέρειες 
σχετικά με τα ονόματα και τους αριθμούς 
των μέσων που αγοράστηκαν ή 
πωλήθηκαν, τον όγκο, την ημερομηνία και 
την ώρα εκτέλεσης των εντολών, τις τιμές 
των συναλλαγών, περιγραφή για τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας των πελατών 
για λογαριασμό των οποίων η επιχείρηση 
επενδύσεων έχει εκτελέσει τη 
συγκεκριμένη συναλλαγή, περιγραφή για 
τον προσδιορισμό της ταυτότητας των 
προσώπων και των υπολογιστικών 
αλγορίθμων στο εσωτερικό της 
επιχείρησης επενδύσεων που είναι 
υπεύθυνα για την επενδυτική απόφαση και 
την εκτέλεση της συναλλαγής και τα μέσα 
προσδιορισμού της ταυτότητας της οικείας 
επιχείρησης επενδύσεων. Για συναλλαγές 
που δεν πραγματοποιούνται σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ, οι 
αναφορές πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν 
περιγραφή για τον προσδιορισμό του 
είδους της συναλλαγής σύμφωνα με τα 
μέτρα που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) και 
του άρθρου 20 παράγραφος 3 στοιχείο α).

3. Οι αναφορές αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα λεπτομέρειες 
σχετικά με το είδος, την κατηγορία 
περιουσιακών στοιχείων, τα ονόματα και 
τους αριθμούς των μέσων που 
αγοράστηκαν ή πωλήθηκαν, τον όγκο, την 
ημερομηνία και την ώρα εκτέλεσης των 
εντολών, τις τιμές των συναλλαγών, 
περιγραφή για τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας των πελατών για λογαριασμό 
των οποίων η επιχείρηση επενδύσεων έχει 
εκτελέσει τη συγκεκριμένη συναλλαγή, 
περιγραφή για τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας των προσώπων και των 
υπολογιστικών αλγορίθμων στο εσωτερικό 
της επιχείρησης επενδύσεων που είναι 
υπεύθυνα για την επενδυτική απόφαση και 
την εκτέλεση της συναλλαγής και τα μέσα 
προσδιορισμού της ταυτότητας της οικείας 
επιχείρησης επενδύσεων. Επιπλέον, όσον 
αφορά τις συναλλαγές που αφορούν 
παράγωγα επί εμπορευμάτων, στην 
έκθεση διευκρινίζεται εάν οι συναλλαγές 
αυτές εμπίπτουν στην κατηγορία των 
συναλλαγών αντιστάθμισης κινδύνου 
καλή τη πίστει.  Για συναλλαγές που δεν 
πραγματοποιούνται σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, οι αναφορές πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνουν περιγραφή για τον 
προσδιορισμό του είδους της συναλλαγής 
σύμφωνα με τα μέτρα που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 
στοιχείο α) και του άρθρου 20 παράγραφος 
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3 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 496
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 a. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων πρέπει 
να τηρούν εσωτερικά μητρώα που θα 
τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων 
αρχών κατόπιν σχετικού αιτήματος και 
θα συμπεριλαμβάνουν περιγραφή για τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας των 
πελατών για λογαριασμό των οποίων η 
επιχείρηση επενδύσεων έχει εκτελέσει τη 
συγκεκριμένη συναλλαγή, καθώς και 
περιγραφή για τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας των προσώπων και των 
υπολογιστικών αλγορίθμων στο 
εσωτερικό της επιχείρησης επενδύσεων 
που ευθύνονται για την επενδυτική 
απόφαση και την εκτέλεση της 
συναλλαγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και η καταγραφή τόσο πολλών λεπτομερειών θα επιβάρυνε υπερβολικά τους κανονιστικούς 
φορείς, οι εταιρείες επενδύσεων θα πρέπει να διατηρούν τις πληροφορίες σε κατάλληλο 
μορφότυπο, ούτως ώστε σε περίπτωση κατάχρησης να είναι σε θέση να εντοπίσουν το πρόσωπο 
ή τον αλγόριθμο που διενήργησε μια συγκεκριμένη συναλλαγή.

Τροπολογία 497
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4



PE489.477v01-00 124/204 AM\901886EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που 
διαβιβάζουν εντολές περιλαμβάνουν στη 
διαβίβαση της εντολής όλες τις 
λεπτομέρειες που απαιτούνται για την 
εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3. Αντί 
της περιγραφής για τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας των πελατών για λογαριασμό 
των οποίων η επιχείρηση επενδύσεων έχει 
διαβιβάσει τη συγκεκριμένη εντολή ή της 
περιγραφής για τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας των προσώπων και των 
υπολογιστικών αλγορίθμων στο εσωτερικό 
της επιχείρησης επενδύσεων που είναι 
υπεύθυνα για την επενδυτική απόφαση και 
την εκτέλεση της συναλλαγής, η 
επιχείρηση επενδύσεων μπορεί επίσης να 
επιλέξει να αναφέρει τη διαβιβασθείσα 
εντολή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1.

4. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που 
διαβιβάζουν εντολές περιλαμβάνουν στη 
διαβίβαση της εντολής όλες τις 
λεπτομέρειες που απαιτούνται για την 
εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3. Αντί 
της περιγραφής για τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας των τελικών πελατών για 
λογαριασμό των οποίων η επιχείρηση 
επενδύσεων έχει διαβιβάσει τη 
συγκεκριμένη εντολή ή της περιγραφής για 
τον προσδιορισμό της ταυτότητας των 
προσώπων και των υπολογιστικών 
αλγορίθμων στο εσωτερικό της 
επιχείρησης επενδύσεων που είναι 
υπεύθυνα για την επενδυτική απόφαση και 
την εκτέλεση της συναλλαγής, η 
επιχείρηση επενδύσεων μπορεί επίσης να 
επιλέξει να αναφέρει τη διαβιβασθείσα 
εντολή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1.

Or. en

Τροπολογία 498
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι διαχειριστές ρυθμιζόμενης αγοράς, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ αναφέρουν τις λεπτομέρειες 
των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στον χώρο τους, οι 
οποίες εκτελούνται μέσω των συστημάτων 
τους από επιχείρηση η οποία δεν υπόκειται 
στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 3.

5. Οι διαχειριστές ρυθμιζόμενης αγοράς ή 
ΠΜΔ αναφέρουν τις λεπτομέρειες των 
συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα 
που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στον χώρο τους, οι
οποίες εκτελούνται μέσω των συστημάτων 
τους από επιχείρηση η οποία δεν υπόκειται 
στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 3.

Or. en
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Τροπολογία 499
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. Για την περιγραφή για τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας των 
πελατών που απαιτείται στις 
παραγράφους 3 και 4, οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων χρησιμοποιούν:
(i) αναγνωριστικό κωδικό νομικής 
οντότητας ο οποίος ορίζεται για τον 
προσδιορισμό των πελατών που είναι 
νομικές οντότητες και έχει τη μορφή 
εικοσαψήφιου αλφαριθμητικού κωδικού·
(ii) αναγνωριστικό κωδικό που 
κατανέμεται σύμφωνα με τα ρυθμιστικά 
τεχνικά πρότυπα που αναπτύσσει η 
ΕΑΚΑΑ για τα φυσικά πρόσωπα και τις 
οντότητες που δεν υπάγονται στην 
κατανομή των αναγνωριστικών κωδικών 
νομικής οντότητας.  
Για το σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος 
ορίζει αναγνωριστικό κωδικό που 
επιτρέπει την ταυτοποίηση των υπηκόων 
του και κάθε νομικής οντότητας 
εγκατεστημένης στην επικράτειά του. 
Καθορίζεται από το κράτος μέλος 
τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο, ούτως 
ώστε κάθε εθνική ή νομική οντότητα που 
βρίσκεται στο εν λόγω κράτος μέλος να 
έχει έναν μοναδικό αναγνωριστικό 
κωδικό.
Κάθε κράτος μέλος είναι επίσης σε θέση 
να διαβιβάζει κάθε εθνικό αναγνωριστικό 
κωδικό στις αναφορές συναλλαγών στα 
λοιπά κράτη μέλη, δυνάμει των 
παραγράφων 1 και 7, με την επιφύλαξη 
των εφαρμοστέων διατάξεων [οδηγία 
95/46/ΕΚ και κείμενα αναθεώρησης] 
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σχετικά με την προστασία των 
προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
με την ελεύθερη διακίνηση των 
δεδομένων αυτών.
Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι εν 
λόγω αναγνωριστικοί κωδικοί επιτρέπουν 
στα λοιπά κράτη μέλη να εξακριβώνουν 
άμεσα την ταυτότητα του πελάτη, είτε 
μέσω της διαβίβασης της ίδιας της 
ταυτότητας (του ονόματος) του πελάτη, 
είτε μέσω μηχανισμού που θα παρέχει την 
ταυτότητα (του ονόματος) του πελάτη 
χωρίς να απαιτείται η κατά περίπτωση 
υποβολή αίτησης στη σχετική επιχείρηση 
επενδύσεων. 

Or. en

Τροπολογία 500
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι αναφορές υποβάλλονται στην 
αρμόδια αρχή από την ίδια την επιχείρηση 
επενδύσεων, από εγκεκριμένο μηχανισμό 
αναφοράς συναλλαγών (ΕΜΑ) που ενεργεί 
για λογαριασμό της ή από τη ρυθμιζόμενη 
αγορά ή τον ΠΜΔ ή τον ΜΟΔ, με τα 
συστήματα των οποίων ολοκληρώθηκε η 
συναλλαγή. Συστήματα αντιστοίχησης ή 
αναφοράς συναλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχείων 
καταγραφής συναλλαγών που έχουν 
καταχωρηθεί ή αναγνωριστεί σύμφωνα με 
τον τίτλο VI του κανονισμού [ ] (EMIR), 
μπορούν να εγκριθούν από την αρμόδια 
αρχή ως ΕΜΑ. Στις περιπτώσεις στις 
οποίες οι συναλλαγές αναφέρονται 
απευθείας στην αρμόδια αρχή από 

6. Οι αναφορές υποβάλλονται στην 
αρμόδια αρχή από την ίδια την επιχείρηση 
επενδύσεων, από εγκεκριμένο μηχανισμό 
αναφοράς συναλλαγών (ΕΜΑ) που ενεργεί 
για λογαριασμό της ή από τη ρυθμιζόμενη 
αγορά ή τον ΠΜΔ ή τον ΜΟΔ, με τα 
συστήματα των οποίων ολοκληρώθηκε η 
συναλλαγή. Συστήματα αντιστοίχησης ή 
αναφοράς συναλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχείων 
καταγραφής συναλλαγών που έχουν 
καταχωρηθεί ή αναγνωριστεί σύμφωνα με 
τον τίτλο VI του κανονισμού [ ] (EMIR), 
μπορούν να εγκριθούν από την αρμόδια 
αρχή ως ΕΜΑ. Στις περιπτώσεις στις 
οποίες οι συναλλαγές αναφέρονται 
απευθείας στην αρμόδια αρχή από 



AM\901886EL.doc 127/204 PE489.477v01-00

EL

ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ, ΜΟΔ ή ΕΜΑ, 
η επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να 
απαλλαγεί από την υποχρέωση που υπέχει 
βάσει της παραγράφου 1. Στις περιπτώσεις 
στις οποίες οι συναλλαγές έχουν αναφερθεί 
σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών 
σύμφωνα με το άρθρο [7] του κανονισμού 
[ ] (EMIR) και οι αναφορές αυτές 
περιέχουν τις λεπτομέρειες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 3, η υποχρέωση που υπέχει η 
επιχείρηση επενδύσεων βάσει της 
παραγράφου 1 θεωρείται ότι έχει 
εκπληρωθεί.

ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ, ΜΟΔ ή ΕΜΑ, 
η επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να 
απαλλαγεί από την υποχρέωση που υπέχει 
βάσει της παραγράφου 1. Στις περιπτώσεις 
στις οποίες οι συναλλαγές έχουν αναφερθεί 
σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών 
σύμφωνα με το άρθρο [6] του κανονισμού 
[ ] (EMIR) το οποίο έχει εγκριθεί ως ΕΜΑ
και οι αναφορές αυτές περιέχουν τις 
λεπτομέρειες που απαιτούνται σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1 και 3, η υποχρέωση που 
υπέχει η επιχείρηση επενδύσεων βάσει της 
παραγράφου 1 θεωρείται ότι έχει 
εκπληρωθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφεύγεται η διπλή αναφορά και, για το λόγο αυτό, είναι θετική η δυνατότητα
έγκρισης των αρχείων καταγραφής.

Τροπολογία 501
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι αναφορές υποβάλλονται στην 
αρμόδια αρχή από την ίδια την επιχείρηση 
επενδύσεων, από εγκεκριμένο μηχανισμό 
αναφοράς συναλλαγών (ΕΜΑ) που ενεργεί 
για λογαριασμό της ή από τη ρυθμιζόμενη 
αγορά ή τον ΠΜΔ ή τον ΜΟΔ, με τα 
συστήματα των οποίων ολοκληρώθηκε η 
συναλλαγή. Συστήματα αντιστοίχησης ή 
αναφοράς συναλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχείων 
καταγραφής συναλλαγών που έχουν 
καταχωρηθεί ή αναγνωριστεί σύμφωνα με 
τον τίτλο VI του κανονισμού [ ] (EMIR), 
μπορούν να εγκριθούν από την αρμόδια 
αρχή ως ΕΜΑ. Στις περιπτώσεις στις 
οποίες οι συναλλαγές αναφέρονται 

6. Οι αναφορές υποβάλλονται στην 
αρμόδια αρχή από την ίδια την επιχείρηση 
επενδύσεων, από εγκεκριμένο μηχανισμό 
αναφοράς συναλλαγών (ΕΜΑ) που ενεργεί 
για λογαριασμό της ή από τη ρυθμιζόμενη 
αγορά ή τον ΠΜΔ, με τα συστήματα των 
οποίων ολοκληρώθηκε η συναλλαγή.
Συστήματα αντιστοίχησης ή αναφοράς 
συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των 
αρχείων καταγραφής συναλλαγών που 
έχουν καταχωρηθεί ή αναγνωριστεί 
σύμφωνα με τον τίτλο VI του κανονισμού [ 
] (EMIR), μπορούν να εγκριθούν από την 
αρμόδια αρχή ως ΕΜΑ. Στις περιπτώσεις 
στις οποίες οι συναλλαγές αναφέρονται 
απευθείας στην αρμόδια αρχή από 
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απευθείας στην αρμόδια αρχή από 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ, ΜΟΔ ή ΕΜΑ, 
η επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να 
απαλλαγεί από την υποχρέωση που υπέχει 
βάσει της παραγράφου 1. Στις περιπτώσεις 
στις οποίες οι συναλλαγές έχουν αναφερθεί 
σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών 
σύμφωνα με το άρθρο [7] του κανονισμού 
[ ] (EMIR) και οι αναφορές αυτές 
περιέχουν τις λεπτομέρειες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 3, η υποχρέωση που υπέχει η 
επιχείρηση επενδύσεων βάσει της 
παραγράφου 1 θεωρείται ότι έχει 
εκπληρωθεί.

ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΕΜΑ, η 
επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να 
απαλλαγεί από την υποχρέωση που υπέχει 
βάσει της παραγράφου 1. Στις περιπτώσεις 
στις οποίες οι συναλλαγές έχουν αναφερθεί 
σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών 
σύμφωνα με το άρθρο [7] του κανονισμού 
[ ] (EMIR) και οι αναφορές αυτές 
περιέχουν τις λεπτομέρειες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 3, η υποχρέωση που υπέχει η 
επιχείρηση επενδύσεων βάσει της 
παραγράφου 1 θεωρείται ότι έχει 
εκπληρωθεί.

Or. en

Τροπολογία 502
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι αναφορές υποβάλλονται στην 
αρμόδια αρχή από την ίδια την επιχείρηση 
επενδύσεων, από εγκεκριμένο μηχανισμό 
αναφοράς συναλλαγών (ΕΜΑ) που ενεργεί 
για λογαριασμό της ή από τη ρυθμιζόμενη 
αγορά ή τον ΠΜΔ ή τον ΜΟΔ, με τα 
συστήματα των οποίων ολοκληρώθηκε η 
συναλλαγή. Συστήματα αντιστοίχησης ή 
αναφοράς συναλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχείων 
καταγραφής συναλλαγών που έχουν 
καταχωρηθεί ή αναγνωριστεί σύμφωνα με 
τον τίτλο VI του κανονισμού [ ] (EMIR), 
μπορούν να εγκριθούν από την αρμόδια 
αρχή ως ΕΜΑ. Στις περιπτώσεις στις 
οποίες οι συναλλαγές αναφέρονται 
απευθείας στην αρμόδια αρχή από 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ, ΜΟΔ ή ΕΜΑ, 
η επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να 
απαλλαγεί από την υποχρέωση που υπέχει 

6. Οι αναφορές υποβάλλονται στην 
αρμόδια αρχή από την ίδια την επιχείρηση 
επενδύσεων, από εγκεκριμένο μηχανισμό 
αναφοράς συναλλαγών (ΕΜΑ) που ενεργεί 
για λογαριασμό της ή από τη ρυθμιζόμενη 
αγορά ή τον ΠΜΔ ή τον ΜΟΔ, με τα 
συστήματα των οποίων ολοκληρώθηκε η 
συναλλαγή. Συστήματα αντιστοίχησης ή 
αναφοράς συναλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχείων 
καταγραφής συναλλαγών που έχουν 
καταχωρηθεί ή αναγνωριστεί σύμφωνα με 
τον τίτλο VI του κανονισμού [ ] (EMIR), 
μπορούν να εγκριθούν από την αρμόδια 
αρχή ως ΕΜΑ. Στις περιπτώσεις στις 
οποίες οι συναλλαγές αναφέρονται 
απευθείας στην αρμόδια αρχή από 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ, ΜΟΔ ή ΕΜΑ, 
η επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να 
απαλλαγεί από την υποχρέωση που υπέχει 
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βάσει της παραγράφου 1. Στις περιπτώσεις 
στις οποίες οι συναλλαγές έχουν αναφερθεί 
σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών 
σύμφωνα με το άρθρο [7] του κανονισμού 
[ ] (EMIR) και οι αναφορές αυτές 
περιέχουν τις λεπτομέρειες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 3, η υποχρέωση που υπέχει η 
επιχείρηση επενδύσεων βάσει της 
παραγράφου 1 θεωρείται ότι έχει 
εκπληρωθεί.

βάσει της παραγράφου 1. Στις περιπτώσεις 
στις οποίες οι συναλλαγές έχουν αναφερθεί 
σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών 
σύμφωνα με το άρθρο [9] του κανονισμού 
[ ] (EMIR) και οι αναφορές αυτές 
περιέχουν τις λεπτομέρειες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 3, η υποχρέωση που υπέχει η 
επιχείρηση επενδύσεων βάσει της 
παραγράφου 1 θεωρείται ότι έχει 
εκπληρωθεί.

Or. en

Τροπολογία 503
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι αναφορές υποβάλλονται στην 
αρμόδια αρχή από την ίδια την επιχείρηση 
επενδύσεων, από εγκεκριμένο μηχανισμό 
αναφοράς συναλλαγών (ΕΜΑ) που ενεργεί 
για λογαριασμό της ή από τη ρυθμιζόμενη 
αγορά ή τον ΠΜΔ ή τον ΜΟΔ, με τα 
συστήματα των οποίων ολοκληρώθηκε η 
συναλλαγή. Συστήματα αντιστοίχησης ή 
αναφοράς συναλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχείων 
καταγραφής συναλλαγών που έχουν 
καταχωρηθεί ή αναγνωριστεί σύμφωνα με 
τον τίτλο VI του κανονισμού [ ] (EMIR), 
μπορούν να εγκριθούν από την αρμόδια 
αρχή ως ΕΜΑ. Στις περιπτώσεις στις 
οποίες οι συναλλαγές αναφέρονται 
απευθείας στην αρμόδια αρχή από 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ, ΜΟΔ ή ΕΜΑ, 
η επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να 
απαλλαγεί από την υποχρέωση που υπέχει 
βάσει της παραγράφου 1. Στις περιπτώσεις 
στις οποίες οι συναλλαγές έχουν αναφερθεί 
σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών 

6. Οι αναφορές υποβάλλονται στην 
αρμόδια αρχή από την ίδια την επιχείρηση 
επενδύσεων, από εγκεκριμένο μηχανισμό 
αναφοράς συναλλαγών (ΕΜΑ) που ενεργεί 
για λογαριασμό της ή από τη ρυθμιζόμενη 
αγορά ή τον ΠΜΔ ή τον ΜΟΔ, με τα 
συστήματα των οποίων ολοκληρώθηκε η 
συναλλαγή. Συστήματα αντιστοίχησης ή 
αναφοράς συναλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχείων 
καταγραφής συναλλαγών που έχουν 
καταχωρηθεί ή αναγνωριστεί σύμφωνα με 
τον τίτλο VI του κανονισμού [ ] (EMIR), 
μπορούν να εγκριθούν από την αρμόδια 
αρχή ως ΕΜΑ. Στις περιπτώσεις στις 
οποίες οι συναλλαγές αναφέρονται 
απευθείας στην αρμόδια αρχή από 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ, ΜΟΔ ή ΕΜΑ, 
η επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να 
απαλλαγεί από την υποχρέωση που υπέχει 
βάσει της παραγράφου 1. Στις περιπτώσεις 
στις οποίες οι συναλλαγές έχουν αναφερθεί 
σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών 
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σύμφωνα με το άρθρο [7] του κανονισμού 
[ ] (EMIR) και οι αναφορές αυτές 
περιέχουν τις λεπτομέρειες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 3, η υποχρέωση που υπέχει η 
επιχείρηση επενδύσεων βάσει της 
παραγράφου 1 θεωρείται ότι έχει 
εκπληρωθεί.

σύμφωνα με το άρθρο [7] του κανονισμού 
[ ] (EMIR) και οι αναφορές αυτές 
περιέχουν τις λεπτομέρειες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 3, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων όσον αφορά τη μορφή και το 
περιεχόμενο των αναφορών, και 
διαβιβάζονται συστηματικά στην 
ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, η υποχρέωση που υπέχει η 
επιχείρηση επενδύσεων βάσει της 
παραγράφου 1 θεωρείται ότι έχει 
εκπληρωθεί.

Or. en

Τροπολογία 504
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν όλες τις 
πληροφορίες που έλαβαν σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο σε ένα ενιαίο σύστημα, 
ορισμένο από την ΕΑΚΑΑ, για τη 
γνωστοποίηση των συναλλαγών σε 
επίπεδο Ένωσης.  Το ενιαίο σύστημα 
επιτρέπει στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες 
αρχές να έχουν πρόσβαση σε όλες τις 
πληροφορίες που αναφέρονται σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της γνωστοποίησης των συναλλαγών θα πρέπει 
να είναι εύκολα προσιτές σε ένα ενιαίο σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ορίζει η ΕΑΚΑΑ το 
συντομότερο δυνατό και όχι απλώς ως ενδεχόμενο αποτέλεσμα μιας ρήτρας αναθεώρησης που 
θα τεθεί σε ισχύ δύο έτη μετά από την έναρξη ισχύος του προτεινόμενου κανονισμού για την 
κατάχρηση αγοράς.  Επιπλέον, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αναπτύξει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
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προτύπων για τον καθορισμό του μηχανισμού εξασφάλισης μιας αποτελεσματικής ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των εν λόγω συστήματος και των αρμόδιων αρχών (πρόταση της ΕΚΤ).

Τροπολογία 505
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) πρότυπα και μορφότυπους δεδομένων 
για να δημοσιεύονται οι πληροφορίες 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3, 
συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων και 
διαδικασιών αναφοράς των συναλλαγών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και της 
μορφής και του περιεχομένου των 
αναφορών·

(α) πρότυπα και μορφότυπους δεδομένων 
για να αναφέρονται οι πληροφορίες 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3, 
συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων και 
διαδικασιών αναφοράς των συναλλαγών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και της 
μορφής και του περιεχομένου των 
αναφορών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3, οι συναλλαγές αναφέρονται, δε δημοσιεύονται.

Τροπολογία 506
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τα στοιχεία αναφοράς των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
αγοράστηκαν ή πωλήθηκαν, τον όγκο, την 
ημερομηνία και την ώρα εκτέλεσης των 
εντολών, τις τιμές των συναλλαγών, τις 
πληροφορίες και τα στοιχεία της 
ταυτότητας του πελάτη, περιγραφή για τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας των πελατών 
για λογαριασμό των οποίων η επιχείρηση 
επενδύσεων έχει εκτελέσει τη 

(γ) τα στοιχεία αναφοράς των
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
αγοράστηκαν ή πωλήθηκαν, τον όγκο, την 
ημερομηνία και την ώρα εκτέλεσης των 
εντολών, τις τιμές των συναλλαγών, τις 
πληροφορίες και τα στοιχεία της 
ταυτότητας του πελάτη, περιγραφή για τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας των πελατών
για λογαριασμό των οποίων η επιχείρηση 
επενδύσεων έχει εκτελέσει τη 
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συγκεκριμένη συναλλαγή, περιγραφή για 
τον προσδιορισμό της ταυτότητας των 
προσώπων και των υπολογιστικών 
αλγορίθμων στο εσωτερικό της 
επιχείρησης επενδύσεων που είναι 
υπεύθυνα για την επενδυτική απόφαση 
και την εκτέλεση της συναλλαγής, τα 
μέσα προσδιορισμού της ταυτότητας της 
οικείας επιχείρησης επενδύσεων, τον 
τρόπο εκτέλεσης της συναλλαγής και τα 
πεδία δεδομένων που είναι αναγκαία για 
την επεξεργασία και ανάλυση των 
αναφορών συναλλαγής σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.

συγκεκριμένη συναλλαγή, τα μέσα 
προσδιορισμού της ταυτότητας της οικείας 
επιχείρησης επενδύσεων, τον τρόπο 
εκτέλεσης της συναλλαγής και τα πεδία 
δεδομένων που είναι αναγκαία για την 
επεξεργασία και ανάλυση των αναφορών 
συναλλαγής σύμφωνα με την παράγραφο 
3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και η καταγραφή τόσο πολλών λεπτομερειών θα επιβάρυνε υπερβολικά τους κανονιστικούς 
φορείς, οι εταιρείες επενδύσεων θα πρέπει να διατηρούν τις πληροφορίες σε κατάλληλο 
μορφότυπο, ούτως ώστε σε περίπτωση κατάχρησης να είναι σε θέση να εντοπίσουν το πρόσωπο 
ή τον αλγόριθμο που διενήργησε μια συγκεκριμένη συναλλαγή.

Τροπολογία 507
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τα στοιχεία αναφοράς των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
αγοράστηκαν ή πωλήθηκαν, τον όγκο, την 
ημερομηνία και την ώρα εκτέλεσης των 
εντολών, τις τιμές των συναλλαγών, τις 
πληροφορίες και τα στοιχεία της 
ταυτότητας του πελάτη, περιγραφή για τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας των πελατών 
για λογαριασμό των οποίων η επιχείρηση 
επενδύσεων έχει εκτελέσει τη 
συγκεκριμένη συναλλαγή, περιγραφή για 
τον προσδιορισμό της ταυτότητας των 
προσώπων και των υπολογιστικών 
αλγορίθμων στο εσωτερικό της 

(γ) τα στοιχεία αναφοράς των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
αγοράστηκαν ή πωλήθηκαν, τον όγκο, την 
ημερομηνία και την ώρα εκτέλεσης των 
εντολών, τις τιμές των συναλλαγών, τις 
πληροφορίες και τα στοιχεία της 
ταυτότητας του πελάτη, περιγραφή για τον
προσδιορισμό της ταυτότητας των πελατών 
για λογαριασμό των οποίων η επιχείρηση 
επενδύσεων έχει εκτελέσει τη 
συγκεκριμένη συναλλαγή, περιγραφή για 
τον προσδιορισμό των αλγορίθμων και της 
ταυτότητας των προσώπων που ανέπτυξαν  
τους εν λόγω αλγόριθμους και που 
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επιχείρησης επενδύσεων που είναι 
υπεύθυνα για την επενδυτική απόφαση και 
την εκτέλεση της συναλλαγής, τα μέσα 
προσδιορισμού της ταυτότητας της οικείας 
επιχείρησης επενδύσεων, τον τρόπο 
εκτέλεσης της συναλλαγής και τα πεδία 
δεδομένων που είναι αναγκαία για την 
επεξεργασία και ανάλυση των αναφορών 
συναλλαγής σύμφωνα με την παράγραφο 
3.

ευθύνονται για την επενδυτική απόφαση 
και την εκτέλεση της συναλλαγής, τα μέσα 
προσδιορισμού της ταυτότητας της οικείας 
επιχείρησης επενδύσεων, τον τρόπο 
εκτέλεσης της συναλλαγής και τα πεδία 
δεδομένων που είναι αναγκαία για την 
επεξεργασία και ανάλυση των αναφορών 
συναλλαγής σύμφωνα με την παράγραφο 
3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές ενδιαφέρονται να εντοπίσουν 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 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.

Τροπολογία 508
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) την επεξεργασία του ενιαίου 
συστήματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 7 και των διαδικασιών 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του εν 
λόγω συστήματος και των αρμόδιων 
αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της γνωστοποίησης των συναλλαγών θα πρέπει 
να είναι εύκολα προσιτές σε ένα ενιαίο σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ορίζει η ΕΑΚΑΑ το 
συντομότερο δυνατό και όχι απλώς ως ενδεχόμενο αποτέλεσμα μιας ρήτρας αναθεώρησης που 
θα τεθεί σε ισχύ δύο έτη μετά από την έναρξη ισχύος του προτεινόμενου κανονισμού για την 
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κατάχρηση αγοράς.  Επιπλέον, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αναπτύξει σχέδια κανονιστικών 
τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό του μηχανισμού εξασφάλισης μιας αποτελεσματικής 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εν λόγω συστήματος και των αρμόδιων αρχών (πρόταση 
της ΕΚΤ).

Τροπολογία 509
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ a) τα κριτήρια που ορίζουν τις 
δραστηριότητες αντιστάθμισης κινδύνου 
καλή τη πίστει που αφορούν τα 
εμπορεύματα και τα σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία που απαιτούν οι εταιρείες 
επενδύσεων για να υποστηρίξουν την 
αξίωσή τους, σύμφωνα με την οποία μια 
συναλλαγή πρέπει να πληροί τα ορισθέντα 
κριτήρια.

Or. en

Τροπολογία 510
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ.β) τους όρους βάσει των οποίων 
αναπτύσσονται, κατανέμονται και 
διατηρούνται οι εθνικοί αναγνωριστικοί 
κωδικοί από τα κράτη μέλη και τους 
όρους υπό τους οποίους αυτοί οι εθνικοί 
αναγνωριστικοί κωδικοί 
χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων ούτως ώστε οι αναφορές 
συναλλαγών που είναι υποχρεωμένες να 
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καταρτίζουν σύμφωνα με την παράγραφο 
1, να περιλαμβάνουν την περιγραφή για 
τον προσδιορισμό της ταυτότητας των 
πελατών που προβλέπεται στις 
παραγράφους 3 και 5· 

Or. en

Τροπολογία 511
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ.γ) τις ρυθμίσεις που τα κράτη μέλη 
πρέπει να θεσπίσουν για να εξασφαλιστεί 
ότι κάθε κράτος μέλος θα έχει ουσιαστική 
πρόσβαση στην ταυτότητα (στο όνομα) 
των πελατών των επιχειρήσεων 
επενδύσεων μέσω ενός συστήματος που 
αποσκοπεί στην αποκωδικοποίηση των 
εθνικών κωδικών αναγνώρισης των 
πελατών χωρίς να απαιτείται κατά 
περίπτωση υποβολή αιτήσεων στην 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 512
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν 
λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν 
λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […]. Τα σχέδια 
προτύπων λαμβάνουν υπόψη τους την 
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ανάγκη για υιοθέτηση προσέγγισης 
συμβατής με τις υποχρεώσεις και τα 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναπτύσσονται σύμφωνα με το άρθρο 9 
του κανονισμού [.../...EMIR].

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους παρακολούθησης του κόστους και του συστημικού κινδύνου, έχει κρίσιμη σημασία 
να ευθυγραμμιστούν στην οδηγία MiFID και στον κανονισμό EMIR οι υποχρεώσεις αναφοράς.

Τροπολογία 513
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ 
υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
οποία μεταξύ άλλων αναφέρει κατά πόσον 
το περιεχόμενο και η μορφή των 
αναφορών συναλλαγών που λαμβάνονται 
και ανταλλάσσονται μεταξύ αρμόδιων 
αρχών συνολικά καθιστούν δυνατή την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 21. Η Επιτροπή μπορεί να 
προχωρήσει στην υποβολή προτάσεων για 
τροποποιήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων 
μπορούν να προβλέπουν τη διαβίβαση των 
αναφορών συναλλαγών σε σύστημα
ορισμένο από την ΕΑΚΑΑ και όχι στις 
αρμόδιες αρχές, ώστε να μπορούν οι 
ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές να έχουν 
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που 
αναφέρονται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο.

9. Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ 
υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
οποία μεταξύ άλλων αναφέρει κατά πόσον 
το περιεχόμενο και η μορφή των 
αναφορών συναλλαγών που λαμβάνονται 
και ανταλλάσσονται μεταξύ του ενιαίου 
συστήματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 7 και των αρμόδιων αρχών 
συνολικά καθιστούν δυνατή την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 21. Η Επιτροπή μπορεί να 
προχωρήσει στην υποβολή προτάσεων για 
τροποποιήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων 
μπορούν να προβλέπουν τη διαβίβαση των 
αναφορών συναλλαγών μόνο στο ενιαίο
σύστημα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 7 και όχι στις αρμόδιες αρχές

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της γνωστοποίησης των συναλλαγών θα πρέπει 
να είναι εύκολα προσιτές σε ένα ενιαίο σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ορίζει η ΕΑΚΑΑ το 
συντομότερο δυνατό και όχι απλώς ως ενδεχόμενο αποτέλεσμα μιας ρήτρας αναθεώρησης που 
θα τεθεί σε ισχύ δύο έτη μετά από την έναρξη ισχύος του προτεινόμενου κανονισμού για την 
κατάχρηση αγοράς.  Επιπλέον, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αναπτύξει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων για τον καθορισμό του μηχανισμού εξασφάλισης μιας αποτελεσματικής ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των εν λόγω συστήματος και των αρμόδιων αρχών (πρόταση της ΕΚΤ).

Τροπολογία 514
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ 
υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
οποία μεταξύ άλλων αναφέρει κατά πόσον 
το περιεχόμενο και η μορφή των 
αναφορών συναλλαγών που λαμβάνονται 
και ανταλλάσσονται μεταξύ αρμόδιων 
αρχών συνολικά καθιστούν δυνατή την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 21. Η Επιτροπή μπορεί να 
προχωρήσει στην υποβολή προτάσεων για 
τροποποιήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων 
μπορούν να προβλέπουν τη διαβίβαση των 
αναφορών συναλλαγών σε σύστημα 
ορισμένο από την ΕΑΚΑΑ και όχι στις 
αρμόδιες αρχές, ώστε να μπορούν οι 
ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές να έχουν 
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που 
αναφέρονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

9. Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ 
υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
οποία μεταξύ άλλων αναφέρει την 
αλληλεπίδρασή της με τις σχετικές 
υποχρεώσεις αναφοράς που προβλέπονται 
στον κανονισμό [EMIR] και κατά πόσον 
το περιεχόμενο και η μορφή των 
αναφορών συναλλαγών που λαμβάνονται 
και ανταλλάσσονται μεταξύ αρμόδιων 
αρχών συνολικά καθιστούν δυνατή την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού. Η 
Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στην 
υποβολή προτάσεων για τροποποιήσεις, οι 
οποίες μεταξύ άλλων μπορούν να 
προβλέπουν τη διαβίβαση των αναφορών 
συναλλαγών σε σύστημα ορισμένο από την 
ΕΑΚΑΑ και όχι στις αρμόδιες αρχές, ώστε 
να μπορούν οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες 
αρχές να έχουν πρόσβαση σε όλες τις 
πληροφορίες που αναφέρονται σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο.

Or. en
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Τροπολογία 515
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ 
υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
οποία μεταξύ άλλων αναφέρει κατά πόσον 
το περιεχόμενο και η μορφή των 
αναφορών συναλλαγών που λαμβάνονται 
και ανταλλάσσονται μεταξύ αρμόδιων 
αρχών συνολικά καθιστούν δυνατή την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 21. Η Επιτροπή μπορεί να 
προχωρήσει στην υποβολή προτάσεων για 
τροποποιήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων 
μπορούν να προβλέπουν τη διαβίβαση των 
αναφορών συναλλαγών σε σύστημα
ορισμένο από την ΕΑΚΑΑ και όχι στις 
αρμόδιες αρχές, ώστε να μπορούν οι 
ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές να έχουν 
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που 
αναφέρονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

9. Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ 
υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
οποία μεταξύ άλλων αναφέρει την 
αλληλεπίδρασή της με τις σχετικές 
υποχρεώσεις αναφοράς που προβλέπονται 
στον κανονισμό [.../...EMIR] και κατά 
πόσον το περιεχόμενο και η μορφή των 
αναφορών συναλλαγών που λαμβάνονται 
και ανταλλάσσονται μεταξύ αρμόδιων 
αρχών συνολικά καθιστούν δυνατή την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 21. Η Επιτροπή μπορεί να 
προχωρήσει στην υποβολή προτάσεων για 
τροποποιήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων 
μπορούν να προβλέπουν τη διαβίβαση των 
αναφορών συναλλαγών σε σύστημα 
ορισμένο από την ΕΑΚΑΑ και όχι στις 
αρμόδιες αρχές, ώστε να μπορούν οι 
ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές να έχουν 
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που 
αναφέρονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους παρακολούθησης του κόστους και του συστημικού κινδύνου, έχει κρίσιμη σημασία 
να ευθυγραμμιστούν στην οδηγία MiFID και στον κανονισμό EMIR οι υποχρεώσεις αναφοράς.

Τροπολογία 516
Sharon Bowles
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή 
αναφορά των ίδιων πληροφοριών, οι 
αναφορές οι οποίες υποβάλλονται σε 
αρχεία καταγραφής συναλλαγών που 
έχουν καταχωρηθεί ή αναγνωριστεί 
σύμφωνα με τον κανονισμό [EMIR] για 
τα σχετικά χρηματοπιστωτικά μέσα και 
οι οποίες περιέχουν όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες για τους σκοπούς της 
γνωστοποίησης συναλλαγών δεν πρέπει 
να αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές, 
αλλά θα πρέπει να διαβιβάζονται σε αυτές 
από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. 
Ο κανονισμός [EMIR] θα πρέπει να 
τροποποιηθεί ανάλογα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από την αιτιολογική σκέψη 29 της οδηγίας MiFID. Πρόκειται για σημαντικό σημείο 
που θα έπρεπε να επαναληφθεί σε άρθρο.

Τροπολογία 517
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23 a
Συμπληρωματικές απαιτήσεις αναφοράς

Τα ιδρύματα αναφέρουν το επίπεδο, 
τουλάχιστον συγκεντρωτικά, των 
συμφωνιών επαναγοράς, της 
δανειοδοσίας τίτλων και όλων των 
μορφών ρυθμίσεων επιβάρυνσης ή 
ρυθμίσεων περί επιστροφής αμοιβών. Οι 
συμφωνίες επαναγοράς θα πρέπει να 
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καταγράφονται ως δανειοδοσία και όχι 
ως πώληση ή επαναγορά. 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 δεν έχουν  νομικό 
αποτέλεσμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε αβεβαιότητα όσον αφορά την κυριότητα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δανειοδοσία τίτλων και τις συμφωνίες επαναγοράς. 
Αναγνωρίζεται, επίσης, ότι τούτο συνέβαλε τόσο στη δημιουργία συστημικού κινδύνου όσο και 
σε απώλειες για τους επενδυτές. Τούτο αντιστοιχεί στις προτάσεις στο CRD IV.

Τροπολογία 518
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23 a
Υποχρέωση εκτέλεσης συναλλαγών σε 

ρυθμιζόμενες αγορές ή ΠΜΔ 
1. Μια επιχείρηση επενδύσεων εκτελεί 
όλες τις συναλλαγές της σε ρυθμιζόμενες 
αγορές ή ΠΜΔ, εκτός εάν οι συναλλαγές 
πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
(a) αφορούν μια συγκεκριμένη περίπτωση 
(β) διενεργούνται σε μη τακτική βάση
(γ) οι αντισυμβαλλόμενοι προέρχονται 
από τον τομέα χονδρικής
(δ) αποτελούν τμήμα επιχειρηματικής 
σχέσης η οποία χαρακτηρίζεται από 
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συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από το 
κανονικό μέγεθος συναλλαγών της 
αγοράς, και 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 519
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23 a
Υποχρέωση παροχής δεδομένων 

αναφοράς για χρηματοπιστωτικά μέσα 
1. Όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης [ή σε μηχανισμό 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης], οι εν 
λόγω τόποι διαπραγμάτευσης παρέχουν 
συστηματικά στην ΕΑΚΑΑ και στις 
αρμόδιες αρχές δεδομένα αναφοράς για 
την αναγνώριση των χρηματοπιστωτικών 
μέσων, για το σκοπό της γνωστοποίησης 
των συναλλαγών που προβλέπεται στο 
άρθρο 21.     Τα εν λόγω δεδομένα 
αναφοράς για ένα συγκεκριμένο 
χρηματοπιστωτικό μέσο υποβάλλονται 
στην ΕΑΚΑΑ και στις αρμόδιες αρχές 
πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης 
στο μέσο αυτό. Όσον αφορά τα λοιπά 
χρηματοπιστωτικά μέσα, η ΕΑΚΑΑ και 
οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι οι 
ενώσεις συναλλαγών και άλλοι παρόμιοι 
φορείς που συλλέγουν και διανέμουν 
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δεδομένα αναφοράς για 
χρηματοπιστωτικά μέσα, τους παρέχουν 
τα σχετικά δεδομένα αναφοράς.
2. Η υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο στα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που 
αναφέρονται στο άρθρο 23, παράγραφος 
2. Δεν εφαρμόζεται, ως εκ τούτου σε 
κανένα άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο.
3. Τα δεδομένα αναφοράς για 
χρηματοπιστωτικά μέσα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
επικαιροποιούνται, εφόσον χρειάζεται, 
ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η 
καταλληλότητά τους.
4. Προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να 
μπορούν να παρακολουθούν τις 
δραστηριότητες των επιχειρήσεων 
επενδύσεων, ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι αυτές ενεργούν με 
έντιμο, δίκαιο και επαγγελματικό τρόπο 
που κατοχυρώνει την ακεραιότητα της 
αγοράς, η ΕΑΚΑΑ και οι αρμόδιες αρχές 
θεσπίζουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις, ούτως 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι:
(a) η ΕΑΚΑΑ και οι αρμόδιες αρχές 
λαμβάνουν πραγματικά τα δεδομένα 
αναφοράς για χρηματοπιστωτικά μέσα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1·
(β) η ποιότητα των δεδομένων που 
λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο είναι 
κατάλληλη για το σκοπό της 
γνωστοποίησης των συναλλαγών που 
προβλέπεται στο άρθρο 21·
(γ) τα δεδομένα αναφοράς για 
χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία 
λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 ανταλλάσσονται αποτελεσματικά 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων αρμόδιων 
αρχών.
5. Η ΕΑΚΑΑ εκπονεί σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τα 
εξής:
(a) πρότυπα και μορφότυπους δεδομένων 
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για τα δεδομένα αναφοράς για 
χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με την  
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων και ρυθμίσεων όσον αφορά την 
παροχή των δεδομένων και οιασδήποτε 
επικαιροποίησής τους στην ΕΑΚΑΑ και 
τις αρμόδιες αρχές καθώς και της 
μορφής και του περιεχομένου των εν 
λόγω δεδομένων· 
(β) τα μέτρα και τους όρους που 
απαιτούνται όσον αφορά τις ρυθμίσεις 
στις οποίες πρέπει να προβούν οι ΕΑΚΑΑ 
και οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την …*. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 520
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρέωση διαπραγμάτευσης σε 
ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ ή ΜΟΔ

Υποχρέωση διαπραγμάτευσης σε 
ρυθμιζόμενες αγορές ή ΠΜΔ

Or. en

Τροπολογία 521
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρέωση διαπραγμάτευσης σε 
ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ ή ΜΟΔ

Υποχρέωση διαπραγμάτευσης σε 
ρυθμιζόμενες αγορές ή ΠΜΔ 

Or. en

Τροπολογία 522
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρέωση διαπραγμάτευσης σε 
ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ ή ΜΟΔ

Υποχρέωση διαπραγμάτευσης σε 
ρυθμιζόμενες αγορές ή ΠΜΔ
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Τροπολογία 523
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι χρηματοοικονομικοί 1. Οι χρηματοοικονομικοί 
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αντισυμβαλλόμενοι, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 6, και οι μη 
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 
[5 παράγραφος 1β] του κανονισμού [ ]
(EMIR) πραγματοποιούν συναλλαγές, οι 
οποίες δεν είναι συναλλαγές στο 
εσωτερικό ομίλου όπως ορίζονται στο
άρθρο [2α] του κανονισμού [ ] (EMIR), με 
άλλους χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 6, ή με μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου [5 παράγραφος 
1β] του κανονισμού [ ] (EMIR) σε 
παράγωγα που ανήκουν σε κατηγορία 
παραγώγων, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως 
υποκείμενη στην υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 26 και είναι 
εγγεγραμμένη στο μητρώο που αναφέρεται 
στο άρθρο 27, μόνο σε:

αντισυμβαλλόμενοι, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 6, και οι μη 
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 
[5 παράγραφος 1β] του κανονισμού [ ]
(EMIR) πραγματοποιούν συναλλαγές, οι 
οποίες δεν είναι συναλλαγές στο 
εσωτερικό ομίλου όπως ορίζονται στο 
άρθρο [2α] του κανονισμού [ ] (EMIR), ή 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται βάσει 
συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων όπως 
ορίζονται στο άρθρο 71 του κανονισμού [ 
] (EMIR), με άλλους 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 6, ή με μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου [5 παράγραφος 
1β] του κανονισμού [ ] (EMIR) σε 
παράγωγα που ανήκουν σε κατηγορία 
παραγώγων, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως 
υποκείμενη στην υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 26 και είναι 
εγγεγραμμένη στο μητρώο που αναφέρεται 
στο άρθρο 27, μόνο σε:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσωρινή εξαίρεση στον κανονισμό EMIR για τα συνταξιοδοτικά ταμεία πρέπει επίσης να 
αντανακλάται στην οδηγία MiFID. 

Τροπολογία 524
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι χρηματοοικονομικοί 
αντισυμβαλλόμενοι, όπως ορίζονται στο 

1. Οι χρηματοοικονομικοί 
αντισυμβαλλόμενοι, όπως ορίζονται στο 
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άρθρο 2 παράγραφος 6, και οι μη 
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 
[5 παράγραφος 1β] του κανονισμού [ ]
(EMIR) πραγματοποιούν συναλλαγές, οι 
οποίες δεν είναι συναλλαγές στο 
εσωτερικό ομίλου όπως ορίζονται στο 
άρθρο [2α] του κανονισμού [ ] (EMIR), με 
άλλους χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 6, ή με μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου [5 παράγραφος 
1β] του κανονισμού [ ] (EMIR) σε 
παράγωγα που ανήκουν σε κατηγορία 
παραγώγων, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως 
υποκείμενη στην υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 26 και είναι 
εγγεγραμμένη στο μητρώο που αναφέρεται 
στο άρθρο 27, μόνο σε:

άρθρο 2 παράγραφος 6, και οι μη 
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 
[5 παράγραφος 1β] του κανονισμού [ ]
(EMIR) πραγματοποιούν συναλλαγές, οι 
οποίες δεν είναι συναλλαγές στο 
εσωτερικό ομίλου όπως ορίζονται στο 
άρθρο [2α] του κανονισμού [ ] (EMIR), ή 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται βάσει 
συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων όπως 
ορίζονται στο άρθρο 71 του κανονισμού [ 
] (EMIR), με άλλους 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 6, ή με μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου [5 παράγραφος 
1β] του κανονισμού [ ] (EMIR) σε 
παράγωγα που ανήκουν σε κατηγορία 
παραγώγων, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως 
υποκείμενη στην υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 26 και είναι 
εγγεγραμμένη στο μητρώο που αναφέρεται 
στο άρθρο 27, μόνο σε:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση των συνταξιοδοτικών ταμείων που προβλέπεται στον κανονισμό EMIR θα πρέπει 
να συμπεριληφθεί επίσης στην οδηγία MiFID.  

Τροπολογία 525
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι χρηματοοικονομικοί 
αντισυμβαλλόμενοι, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 6, και οι μη 
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι 

1. Οι χρηματοοικονομικοί 
αντισυμβαλλόμενοι, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 6, και οι μη 
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι 
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που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου
[5 παράγραφος 1β] του κανονισμού [ ]
(EMIR) πραγματοποιούν συναλλαγές, οι 
οποίες δεν είναι συναλλαγές στο 
εσωτερικό ομίλου όπως ορίζονται στο 
άρθρο [2α] του κανονισμού [ ] (EMIR), με 
άλλους χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 6, ή με μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου [5 παράγραφος 
1β] του κανονισμού [ ] (EMIR) σε 
παράγωγα που ανήκουν σε κατηγορία 
παραγώγων, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως 
υποκείμενη στην υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 26 και είναι 
εγγεγραμμένη στο μητρώο που αναφέρεται 
στο άρθρο 27, μόνο σε:

που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου
[10 παράγραφος 1β] του κανονισμού [ ]
(EMIR) πραγματοποιούν συναλλαγές, οι 
οποίες δεν είναι συναλλαγές στο 
εσωτερικό ομίλου όπως ορίζονται στο 
άρθρο [3] του κανονισμού [ ] (EMIR), με 
άλλους χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 6, ή με μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου [10 παράγραφος 
1β] του κανονισμού [ ] (EMIR) σε 
παράγωγα που ανήκουν σε κατηγορία 
παραγώγων, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως 
υποκείμενη στην υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 26 και είναι 
εγγεγραμμένη στο μητρώο που αναφέρεται 
στο άρθρο 27, μόνο σε:

Or. en

Τροπολογία 526
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι χρηματοοικονομικοί 
αντισυμβαλλόμενοι, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 6, και οι μη 
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 
[5 παράγραφος 1β] του κανονισμού [ ]
(EMIR) πραγματοποιούν συναλλαγές, οι 
οποίες δεν είναι συναλλαγές στο 
εσωτερικό ομίλου όπως ορίζονται στο 
άρθρο [2α] του κανονισμού [ ] (EMIR), με 
άλλους χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 6, ή με μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους που πληρούν τις 

1. Οι χρηματοοικονομικοί 
αντισυμβαλλόμενοι, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 6, και οι μη 
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 
[5 παράγραφος 1β] του κανονισμού [ ]
(EMIR) πραγματοποιούν συναλλαγές, οι 
οποίες δεν είναι συναλλαγές στο 
εσωτερικό ομίλου όπως ορίζονται στο 
άρθρο [2α] του κανονισμού [ ] (EMIR), ή 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται βάσει 
συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων όπως 
ορίζονται στο άρθρο 71 του κανονισμού [ 
] (EMIR) για την περίοδο που αναφέρεται 
στο άρθρο [68 παράγραφος 1a] του 
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προϋποθέσεις του άρθρου [5 παράγραφος 
1β] του κανονισμού [ ] (EMIR) σε 
παράγωγα που ανήκουν σε κατηγορία 
παραγώγων, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως 
υποκείμενη στην υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 26 και είναι 
εγγεγραμμένη στο μητρώο που αναφέρεται 
στο άρθρο 27, μόνο σε:

κανονισμού [ ] (EMIR), με άλλους 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 6, ή με μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου [5 παράγραφος 
1β] του κανονισμού [ ] (EMIR) σε 
παράγωγα που ανήκουν σε κατηγορία 
παραγώγων, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως 
υποκείμενη στην υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 26 και είναι 
εγγεγραμμένη στο μητρώο που αναφέρεται 
στο άρθρο 27, μόνο σε:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αυτό ευθυγραμμίζει τις διατάξεις της οδηγίας MiFID με τη συμφωνία στον 
κανονισμό EMIR (2010/0250(COD)).

Τροπολογία 527
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ΜΟΔ ή διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 528
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ΜΟΔ ή διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι πολυμερείς τόποι διαπραγμάτευσης στους οποίους προβλέπεται η διαπραγμάτευση των 
"επιλέξιμων" εξωχρηματιστηριακών παραγώγων θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις. 
Δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΜΟΔ, επειδή οι ΜΟΔ δεν 
υπόκεινται σε εκτέλεση χωρίς διακριτική ευχέρεια. Τούτο σημαίνει ότι ο διαχειριστής του ΜΟΔ 
μπορεί να αποφασίζει σχετικά με τους όρους εκτέλεσης μιας συναλλαγής. Τούτο είναι 
επικίνδυνο, επειδή ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος τιμολογεί τον κίνδυνο κάθε συναλλαγής με
βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι.                                                                                                                                                                   
Εάν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν τιμολογήσει με τον ορθό τρόπο μια σύμβαση, η 
προστασία που παρέχει η εκκαθάριση που διενεργεί ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μέσω του 
κανονισμού EMIR θα ήταν ανούσια.

Τροπολογία 529
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ΜΟΔ ή διαγράφεται
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Τροπολογία 530
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ΜΟΔ ή (γ) ΜΟΔ, εφόσον η σύμβαση δεν αποτελεί 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ ή·

Or. en

Τροπολογία 531
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ΜΟΔ ή (γ) ΜΟΔ χωρίς κανόνες που να 
περιορίζουν την πρόσβαση των πελατών·

Or. en

Τροπολογία 532
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ a) συστηματικούς εσωτερικοποιητές

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή ορισμένα παράγωγα έχουν ήδη αρκετή ρευστότητα ώστε να αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο καθεστώτων συστηματικών εσωτερικοποιητών, θα ήταν σκόπιμο 
η υποχρεώση διαπραγμάτευσης των παραγώγων να εκπληρώνεται από αυτά, ούτως ώστε να 
αυξηθεί ο αριθμός των παραγώγων που μπορούν να υπόκεινται σε υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης. Δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις διαφάνειας θα ήταν ανάλογες προς τους ΠΜΔ 
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και τις ρυθμιζόμενες αγορές και θα εκκαθαρίζονταν επίσης κεντρικά, δεν θα υπήρχε εμφανής 
λόγος για να μην επεκταθεί η υποχρέωση διαπραγμάτευσης στους συστηματικούς
εσωτερικοποιητές.

Τροπολογία 533
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ a) συστηματικούς εσωτερικοποιητές

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση διαπραγμάτευσης θα πρέπει επεκταθεί στους συστηματικούς εσωτερικοποιητές, 
δεδομένου ότι ορισμένα παράγωγα έχουν αρκετή ρευστότητα. Τούτο είναι καλύτερο από τις 
εξωχρηματιστηριακές αγορές.

Τροπολογία 534
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τόπους διαπραγμάτευσης τρίτων 
χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι η 
Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση σύμφωνα 
με την παράγραφο 4 και ότι η τρίτη χώρα
χορηγεί ισοδύναμη αμοιβαία αναγνώριση 
των τόπων διαπραγμάτευσης που έχουν 
άδεια δυνάμει της οδηγίας [νέα MiFID] να 
εισάγουν προς διαπραγμάτευση ή να 
διαπραγματεύονται παράγωγα τα οποία 
έχουν χαρακτηριστεί ως υποκείμενα σε 
υποχρέωση διαπραγμάτευσης στην εν 
λόγω τρίτη χώρα σε μη αποκλειστική 

(δ) τόπους διαπραγμάτευσης τρίτων 
χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι η 
Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση σύμφωνα 
με την παράγραφο 4 και ότι η τρίτη χώρα
παρέχει ουσιαστικό σύστημα για την
ισοδύναμη  αναγνώριση των τόπων 
διαπραγμάτευσης που έχουν άδεια δυνάμει 
της οδηγίας [νέα MiFID] να εισάγουν προς 
διαπραγμάτευση ή να διαπραγματεύονται 
παράγωγα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί 
ως υποκείμενα σε υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης στην εν λόγω τρίτη χώρα 
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βάση. σε μη αποκλειστική βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον κανονισμό EMIR. Στις αντίστοιχες διατάξεις 
του κανονισμού EMIR δεν υπάρχουν ρητές αναφορές στην "αμοιβαιότητα", βλέπε άρθρο 23, 
παράγραφος 3 (αποδοτικό σύστημα ... ισοδύναμη  αναγνώριση) και άρθρα 3, παράγραφος 2 και 
23, παράγραφος 2.  Βλέπε επίσης άρθρο 28, παράγραφος 5 του κανονισμού MiFIR 
("ουσιαστική ισοδύναμη αναγνώριση"). Η διατύπωση του άρθρου 24, παράγραφος 1, στοιχείο 
δ) θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί.

Τροπολογία 535
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τόπους διαπραγμάτευσης τρίτων 
χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι η 
Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση σύμφωνα 
με την παράγραφο 4 και ότι η τρίτη χώρα 
χορηγεί ισοδύναμη αμοιβαία αναγνώριση
των τόπων διαπραγμάτευσης που έχουν 
άδεια δυνάμει της οδηγίας [νέα MiFID] να 
εισάγουν προς διαπραγμάτευση ή να 
διαπραγματεύονται παράγωγα τα οποία 
έχουν χαρακτηριστεί ως υποκείμενα σε 
υποχρέωση διαπραγμάτευσης στην εν 
λόγω τρίτη χώρα σε μη αποκλειστική 
βάση.

(δ) τόπους διαπραγμάτευσης τρίτων 
χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι η 
Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση σύμφωνα 
με την παράγραφο 4 και ότι η τρίτη χώρα 
χορηγεί ουσιαστική ισοδύναμη
μεταχείριση των τόπων διαπραγμάτευσης 
που έχουν άδεια δυνάμει της οδηγίας [νέα
MiFID] να εισάγουν προς διαπραγμάτευση 
ή να διαπραγματεύονται παράγωγα τα 
οποία έχουν χαρακτηριστεί ως υποκείμενα 
σε υποχρέωση διαπραγμάτευσης στην εν 
λόγω τρίτη χώρα σε μη αποκλειστική 
βάση.

Or. en

Τροπολογία 536
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Οι χρηματοοικονομικοί 
αντισυμβαλλόμενοι, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 6, και οι μη 
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι 
που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του 
άρθρου [5 παράγραφος 1β] του 
κανονισμού [ ] (EMIR) πραγματοποιούν 
συναλλαγές, οι οποίες δεν είναι 
συναλλαγές στο εσωτερικό ομίλου όπως 
ορίζονται στο άρθρο [2α] του κανονισμού 
[ ] (EMIR), με άλλους 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 6, ή με μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου [5 παράγραφος 
1β] του κανονισμού [ ] (EMIR) σε 
παράγωγα που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση αποκλειστικά και μόνο 
στους τόπους διαπραγμάτευσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Η ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί σε τακτική 
βάση τις δραστηριότητες με παράγωγα 
που δεν έχουν δηλωθεί βάσει της 
υποχρέωσης διαπραγμάτευσης, ούτως 
ώστε να εντοπισθούν οι περιπτώσεις στις 
οποίες μια συγκεκριμένη κατηγορία 
συμβάσεων ενδέχεται να δημιουργήσει 
συστημικό κίνδυνο και να αποτραπεί το 
ρυθμιστικό αρμπιτράζ μεταξύ 
συναλλαγών με παράγωγα που υπόκεινται 
στην υποχρέωση διαπραγμάτευσης και 
των αντίστοιχων συναλλαγών που δεν 
υπόκεινται στην υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης.

Or. en

Τροπολογία 537
Pablo Zalba Bidegain
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Η προαναφερόμενη υποχρέωση δεν 
εφαρμόζεται εάν η χρηματοπιστωτική 
οντότητα που πραγματοποιεί τη 
συναλλαγή, ή, όταν πρόκειται για δύο 
χρηματοπιστωτικές οντότητες, μία από 
τις δύο, θεωρείται συστηματικός 
εσωτερικοποιητής που συμμορφώνεται 
σε εθελοντική βάση με τις υποχρεώσεις 
διαφάνειας πριν και μετά τη συναλλαγή 
που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 9 
αντίστοιχα·

Or. en

Τροπολογία 538
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 δεν πρέπει να ισχύει για το 
χονδρικό εμπόριο ενεργειακών προϊόντων 
που υπόκειται στη δέουσα εποπτεία από
τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, όπως 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1227/2011 (REMIT). 

Or. de

Αιτιολόγηση

Το μέσο που ορίζεται στον κανονισμό MiFIR όσον αφορά την υποχρέωση διαπραγμάτευσης θα 
μπορούσε να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής που ορίζεται στον κανονισμό EMIR. Επιπλέον, δε 
λαμβάνει υπόψη του τους κανόνες που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 για 
την ακεραιότητα στη χονδρική αγορά ενέργειας.
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Τροπολογία 539
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα παράγωγα που έχουν χαρακτηριστεί 
ως υποκείμενα στην υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης είναι επιλέξιμα για 
εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή για 
διαπραγμάτευση σε όλους τους τόπους 
διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 σε μη αποκλειστική και σε 
μη διακριτική βάση.

3. Τα παράγωγα που έχουν χαρακτηριστεί 
ως υποκείμενα στην υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης είναι επιλέξιμα για 
εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για διαπραγμάτευση 
σε όλους τους τόπους διαπραγμάτευσης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε μη 
αποκλειστική και σε μη διακριτική βάση.

Or. en

Τροπολογία 540
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Η ΕΑΚΑΑ ορίζει για κάθε κατηγορία 
περιουσιακών στοιχείων στόχους για 
αυξημένη τυποποίηση των νομικών 
διατάξεων, των διαδικασιών και των 
προϊόντων καθώς και στόχους για κάθε 
κατηγορία περιουσιακών στοιχείων όσον 
αφορά το μερίδιο των συναλλαγών σε 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που 
πραγματοποιούνται σε ρυθμιζόμενους 
τόπους διαπραγμάτευσης και θεσπίζει 
ρυθμίσεις για την παρακολούθηση της 
επίτευξης αυτών των στόχων. 

Or. en
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Τροπολογία 541
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, 
θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 2 είδη συμβάσεων τα οποία 
έχουν άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο 
αντίκτυπο εντός της Ένωσης και οι 
περιπτώσεις στις οποίες η υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης είναι απαραίτητη ή 
ενδεδειγμένη για να αποφευχθεί η 
προσπάθεια παράκαμψης οποιασδήποτε 
από τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού.

5. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
προσδιορισμό των αναφερόμενων στην 
παράγραφο 2 ειδών συμβάσεων τα οποία 
έχουν άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο 
αντίκτυπο εντός της Ένωσης και των 
περιπτώσεων στις οποίες η υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης είναι απαραίτητη ή 
ενδεδειγμένη για να αποφευχθεί η 
προσπάθεια παράκαμψης οποιασδήποτε 
από τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού.

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

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 542
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. Η υποχρέωση διαπραγμάτευσης σε 
ρυθμιζόμενες αγορές ή σε ΠΜΔ 
εφαρμόζεται από την 31η Δεκεμβρίου 
2013. Όλα τα τεχνικά πρότυπα και οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που αφορούν 
αυτήν την υποχρέωση θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν εγκαίρως πριν από την εν 
λόγω προθεσμία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία που όρισε η G20 για την υλοποίηση της εντολής του Πίτσμπουργκ σχετικά με τα 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα είναι τα τέλη του 2012. Η ΕΕ θα πρέπει να τηρήσει αυτήν την 
προθεσμία για την εκκαθάριση των CCP μέσω της νομοθεσίας EMIR. Ωστόσο, η προθεσμία 
αυτή δεν θα τηρηθεί για την εντολή που αφορά τις συναλλαγές και που συμπεριλαμβάνεται στον 
κανονισμό MiFIR. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εντολή της G20, με την οποία ζητούνται 
ασφαλέστερες αγορές εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, θα υλοποιηθεί το συντομότερο 
δυνατόν όχι μόνο για την υποχρέωση διαπραγμάτευσης αλλά και για την υποχρέωση 
εκκαθάρισης, προτείνουμε να οριστεί ως προθεσμία η 31η Δεκεμβρίου στον κανονισμό EMIR.

Τροπολογία 543
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. Η υποχρέωση διαπραγμάτευσης σε 
ρυθμιζόμενες αγορές και ΠΜΔ τίθεται σε 
ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 το 
αργότερο. Όλα τα τεχνικά πρότυπα και οι 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που την 
αφορούν θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε 
εύθετο χρόνο, ούτως ώστε η υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης να μπορέσει να τεθεί σε 
ισχύ έως την εν λόγω ημερομηνία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

The G20 mandate set a deadline for the obligations of trading, clearing and reporting of OTC 
derivatives by end 2012. The CCP clearing obligation was defined in EMIR level 1 text and is 
now being finalised by ESMA in level 2. The EMIR provisions should meet the deadline of 
December 2012. It is not clear that the trading obligation included in MiFIR will meet this 
deadline. It would be important for this obligation to be implemented as soon as possible to 
ensure that the EU complies with the G20 mandate. It should be noted that other jurisdictions 
such as the US, which directly competes for derivatives business with the EU, are much more 
advanced in their implementation of the G20 trading mandate. Setting a prompt deadline for 
the implementation of the G20 trading mandate in MiFID will avoid that the EU is at a 
competitive disadvantage against the US.

Τροπολογία 544
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 a
Καθεστώς τόπων διαπραγμάτευσης 

τρίτων χωρών
1. Ένας τόπος διαπραγμάτευσης 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα μπορεί να 
παρέχει υπηρεσίες στην Ένωση μόνο εάν 
ο τόπος αυτός έχει αναγνωριστεί από την 
ΕΑΚΑΑ.
2. Η ΕΑΚΑΑ, έπειτα από διαβούλευση με 
τις ενδιαφερόμενες αρχές μπορεί να 
αναγνωρίζει έναν τόπο διαπραγμάτευσης 
εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα ο οποίος 
έχει ζητήσει την αναγνώριση αυτή για την 
παροχή ορισμένων επενδυτικών 
υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων μόνο 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
(a) η Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστική 
πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 3,
(β) ο τόπος διαπραγμάτευσης έχει λάβει 
άδεια λειτουργίας στη συγκεκριμένη 
τρίτη χώρα και υπόκειται σε 
αποτελεσματική εποπτεία και πλαίσιο 
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επιβολής που εξασφαλίζουν πλήρη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας που 
εφαρμόζονται στην εν λόγω τρίτη χώρα·
(γ) έχουν καθιερωθεί ρυθμίσεις 
συνεργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 
4.
(δ) ο τόπος διαπραγμάτευσης είναι 
εγκατεστημένος ή έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας σε τρίτη χώρα που θεωρείται 
ότι διαθέτει ισοδύναμα με τα ενωσιακά 
συστήματα AML/CFT (καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), 
σύμφωνα με τα κριτήρια  που 
θεσπίζονται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ 
των κρατών μελών σχετικά την 
ισοδυναμία τρίτης χώρας δυνάμει της 
οδηγίας 2005/60/ΕΚ.  
3. Όταν αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, η ΕΑΚΑΑ διαβουλεύεται 
με:
(a) την αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους στο οποίο ο τόπος 
διαπραγμάτευσης παρέχει ή προτίθεται 
να παράσχει επενδυτικές υπηρεσίες και 
το οποίο επιλέχθηκε από τον τόπο 
διαπραγμάτευσης· 
(β) τις αρμόδιες αρχές που είναι 
υπεύθυνες για την εποπτεία των CCP που 
βρίσκονται στην Ένωση και που 
εξυπηρετούνται ή πρόκειται να 
εξυπηρετούνται από τον τόπο 
διαπραγμάτευσης·
(γ) τα σχετικά μέλη του ΕΣΚΤ των 
κρατών μελών στα οποία ο τόπος 
διαπραγμάτευσης παρέχει ή σκοπεύει να 
παράσχει υπηρεσίες εκκαθάρισης και τα 
σχετικά μέλη του ΕΣΚΤ που είναι 
υπεύθυνα για την επίβλεψη του τόπου 
διαπραγμάτευσης με τον οποίο έχουν 
καθιερωθεί ρυθμίσεις 
διαλειτουργικότητας·
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(δ) τις κεντρικές τράπεζες που εκδίδουν 
τα σημαντικότερα ενωσιακά νομίσματα 
των χρηματοπιστωτικών μέσων που 
εκκαθαρίζονται ή πρόκειται να 
εκκαθαρίζονται.
4. Ο τόπος διαπραγμάτευσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλει 
την αίτησή του στην ΕΑΚΑΑ. Ο αιτών 
τόπος διαπραγμάτευσης παρέχει στην 
ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που 
κρίνονται αναγκαίες για την αναγνώρισή 
του. Εντός 30 εργάσιμων ημερών από τη 
λήψη της αίτησης, η ΕΑΚΑΑ εκτιμά αν η 
αίτηση είναι πλήρης. Εάν η αίτηση δεν 
είναι πλήρης, η ΕΑΚΑΑ ορίζει προθεσμία 
εντός της οποίας ο αιτών τόπος 
διαπραγμάτευσης οφείλει να παράσχει τις 
πρόσθετες πληροφορίες. Η απόφαση 
αναγνώρισης βασίζεται στις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και είναι 
ανεξάρτητη από ενδεχόμενη αξιολόγηση 
που λαμβάνεται ως βάση για την 
απόφαση περί ισοδυναμίας του άρθρου 
24. Η ΕΑΚΑΑ, πριν λάβει την απόφασή 
της, διαβουλεύεται με τις αρχές και τα 
ιδρύματα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3. Εντός 180 εργάσιμων 
ημερών από την υποβολή πλήρους 
αίτησης, η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει εγγράφως 
και πλήρως αιτιολογημένα τον αιτούντα 
τόπο διαπραγμάτευσης εάν χορηγείται 
άδεια λειτουργίας ή όχι.
Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον ιστότοπό της 
κατάλογο των τόπων διαπραγμάτευσης 
που έχουν εγγραφεί σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.
5. Η ΕΑΚΑΑ, σε συνεννόηση με τις αρχές 
και τα ιδρύματα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2α, επανεξετάζει την 
αναγνώριση του τόπου διαπραγμάτευσης 
που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα 
σε περίπτωση επέκτασης των 
δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών του 
εν λόγω τόπου διαπραγμάτευσης στην 
Ένωση. Η επανεξέταση αυτή διενεργείται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4. 
Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να ανακαλέσει την 
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αναγνώριση αυτού του τόπου 
διαπραγμάτευσης εφόσον δεν πληρούνται 
πλέον οι όροι και οι απαιτήσεις της 
παραγράψου 2 καθώς και σε όμοιες 
περιπτώσεις με εκείνες που 
περιγράφονται στο άρθρο 16.
6. Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
εκτελεστική πράξη δυνάμει του άρθρου 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, 
αναγνωρίζοντας ότι οι νομοθετικές και 
εποπτικές ρυθμίσεις τρίτης χώρας 
εξασφαλίζουν ότι οι τόποι 
διαπραγμάτευσης που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας σε αυτή την τρίτη χώρα 
συμμορφώνονται προς νομικά 
δεσμευτικές απαιτήσεις οι οποίες είναι 
ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στον 
τίτλο IV του παρόντος κανονισμού, ότι οι 
εν λόγω τόποι διαπραγμάτευσης 
υπόκεινται σε αποτελεσματική εποπτεία 
και επιβολή του νόμου σε αυτή την τρίτη 
χώρα επί συνεχούς βάσεως και ότι το 
νομικό πλαίσιο της εν λόγω τρίτης χώρας 
προβλέπει αποτελεσματικό ισοδύναμο 
σύστημα για την αναγνώριση των τόπων 
διαπραγμάτευσης που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας δυνάμει του νομικού 
συστήματος τρίτης χώρας.
7. Η ΕΑΚΑΑ προβαίνει σε ρυθμίσεις 
συνεργασίας με τις σχετικές αρμόδιες 
αρχές τρίτων χωρών των οποίων το 
νομικό και εποπτικό πλαίσιο έχει 
αναγνωριστεί ως ισοδύναμο σύμφωνα με 
την παράγραφο 3. Οι σχετικές ρυθμίσεις 
προσδιορίζουν τουλάχιστον:
(a) τον μηχανισμό ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ της ΕΑΚΑΑ και 
των αρμόδιων αρχών των σχετικών 
τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες για 
τους τόπους διαπραγμάτευσης που έχουν 
άδεια λειτουργίας σε τρίτες χώρες τις 
οποίες ζητεί η ΕΑΚΑΑ·
(β) τον μηχανισμό άμεσης ειδοποίησης 
της ΕΑΚΑΑ σε περίπτωση που αρμόδια 
αρχή τρίτης χώρας κρίνει ότι ένας τόπος 
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διαπραγμάτευσης τον οποίο εποπτεύει 
έχει παραβεί τους όρους της άδειας 
λειτουργίας του ή άλλη νομοθεσία προς 
την οποία υποχρεούται να 
συμμορφώνεται·
(γ) τον μηχανισμό άμεσης ειδοποίησης 
της ΕΑΚΑΑ από αρμόδια αρχή τρίτης 
χώρας όταν σε τόπο διαπραγμάτευσης 
τον οποίο εποπτεύει χορηγείται το 
δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες 
εκκαθάρισης σε εκκαθαριστικά μέλη ή 
πελάτες εγκατεστημένους στην Ένωση·
(δ) τις διαδικασίες που αφορούν τον 
συντονισμό των εποπτικών 
δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων, 
όταν χρειάζεται, των επιτόπιων
επιθεωρήσεων.
8. Για τη διασφάλιση της συνεπούς 
εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η 
ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων προκειμένου να 
καθοριστούν οι πληροφορίες που παρέχει 
ο αιτών τόπος διαπραγμάτευσης στην 
ΕΑΚΑΑ όταν υποβάλλει αίτηση 
αναγνώρισης.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Contrary to EMIR legislation, the MiFID and MiFIR legislative proposals do not propose a 
complete regime for third-country trading venues. MiFID and MiFIR only suggest some third 
country provisions that are limited to OTC derivatives only. The EMIR legislative proposal is 
far more comprehensive and complete and ensures the competitiveness of EU infrastructures 
in comparison to the US ones. The above amendment suggests that MiFID and MiFIR include 
a similar third country regime to that of EMIR. This is particularly important taking into 
account the close link between EMIR (clearing legislation) and MiFID/MiFIR (trading 
legislation).
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Τροπολογία 545
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς 
διασφαλίζει ότι όλες οι συναλλαγές σε 
παράγωγα ανήκοντα σε κατηγορία 
παραγώγων που έχει χαρακτηρισθεί ως 
υποκείμενη στην υποχρέωση εκκαθάρισης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του 
κανονισμού [EMIR], οι οποίες 
πραγματοποιούνται στη ρυθμιζόμενη 
αγορά, εκκαθαρίζονται από κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο (CCP).

Ο διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς 
διασφαλίζει ότι όλες οι συναλλαγές σε 
παράγωγα ανήκοντα σε κατηγορία 
παραγώγων που έχει χαρακτηρισθεί ως 
υποκείμενη στην υποχρέωση εκκαθάρισης 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του 
κανονισμού [EMIR], οι οποίες 
πραγματοποιούνται στη ρυθμιζόμενη 
αγορά, εκκαθαρίζονται από κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο (CCP).

Or. en

Τροπολογία 546
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ εκπονεί σχέδια εκτελεστικών 
τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τα 
εξής:

Η ΕΑΚΑΑ εκπονεί σχέδια εκτελεστικών 
τεχνικών προτύπων για να καθορίσει την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
υποχρέωσης διαπραγμάτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
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transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously. This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Τροπολογία 547
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ εκπονεί σχέδια εκτελεστικών 
τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τα 
εξής:

Η ΕΑΚΑΑ εκπονεί σχέδια εκτελεστικών 
τεχνικών προτύπων για να καθορίσει:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα "επιλέξιμα" εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (όπως περιγράφονται στην παρούσα 
παράγραφο), τα οποία υπόκεινται στην εντολή EMIR για την εκκαθάριση από CCP, θα πρέπει 
να θεωρούνται επίσης "επιλέξιμα" για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ. Οι 
εμπειρογνώμονες σε θέματα εκκαθάρισης από CCP  πιστεύουν ότι εάν μία σύμβαση 
χαρακτηρίζεται από επαρκή ρευστότητα, ώστε να εκκαθαριστεί από CCP θα πρέπει να έχει 
επαρκή ρευστότητα ώστε να είναι διαπραγματεύσιμη σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ.  Η 
προσέγγιση αυτή θα εξασφάλιζε ότι όλα τα "επιλέξιμα" εξωχρηματιστηριακά παράγωγα 
αποτελούν αντικείμενο διαφανούς και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης και εκκαθαρίζονται 
με ασφαλή διαδικασία.

Τροπολογία 548
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) ποια από την κατηγορία παραγώγων 
που έχει χαρακτηριστεί ως υποκείμενη 
στην υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα 

διαγράφεται
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με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4 του 
κανονισμού [ ] (EMIR) ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στους τόπους 
διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 549
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) ποια από την κατηγορία παραγώγων 
που έχει χαρακτηριστεί ως υποκείμενη 
στην υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4 του 
κανονισμού [ ] (EMIR) ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στους τόπους 
διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 1·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα "επιλέξιμα" εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (όπως περιγράφονται στην παρούσα 
παράγραφο), τα οποία υπόκεινται στην εντολή EMIR για την εκκαθάριση από CCP, θα πρέπει 
να θεωρούνται επίσης "επιλέξιμα" για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ. Οι 
εμπειρογνώμονες σε θέματα εκκαθάρισης από CCP  πιστεύουν ότι εάν μία σύμβαση 
χαρακτηρίζεται από επαρκή ρευστότητα, ώστε να εκκαθαριστεί από CCP θα πρέπει να έχει 
επαρκή ρευστότητα ώστε να είναι διαπραγματεύσιμη σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ.  Η 
προσέγγιση αυτή θα εξασφάλιζε ότι όλα τα "επιλέξιμα" εξωχρηματιστηριακά παράγωγα 
αποτελούν αντικείμενο διαφανούς και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης και εκκαθαρίζονται 
με ασφαλή διαδικασία.

Τροπολογία 550
Markus Ferber
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ποια από την κατηγορία παραγώγων 
που έχει χαρακτηριστεί ως υποκείμενη 
στην υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4 του 
κανονισμού [ ] (EMIR) ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στους τόπους 
διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 1·

(α) ποια από την κατηγορία παραγώγων 
που έχει χαρακτηριστεί ως υποκείμενη 
στην υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με 
το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 4 του 
κανονισμού [ ] (EMIR) ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στους τόπους 
διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 551
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την ημερομηνία από την οποία αρχίζει 
να ισχύει η υποχρέωση διαπραγμάτευσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 552
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την ημερομηνία από την οποία αρχίζει 
να ισχύει η υποχρέωση διαπραγμάτευσης.

(β) την ημερομηνία (ή τις ημερομηνίες)
από την οποία αρχίζει να ισχύει η 
υποχρέωση διαπραγμάτευσης, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης 
μεταβατικής φάσης, και τις κατηγορίες 
αντισυμβαλλομένων για τους οποίους 
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ισχύει η υποχρέωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η υποχρέωση διαπραγμάτευσης με την υποχρέωση 
εκκαθάρισης, αυτή είναι η ίδια διατύπωση με αυτήν που χρησιμοποιείται στο άρθρο 4 του 
κανονισμού EMIR.

Τροπολογία 553
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα σχέδια
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών από την 
έκδοση των εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 3 του κανονισμού [ ] (EMIR) 
από την Επιτροπή.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα σχέδια
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών από την 
έκδοση των ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
.../... [EMIR] από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 554
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής πρέπει να εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση ή να αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε τουλάχιστον μία 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 
και

(α) η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής πρέπει να εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση ή να αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε τουλάχιστον μία 
ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 
και
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Or. en

Τροπολογία 555
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής πρέπει να εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση ή να αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε τουλάχιστον μία 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 
και

(α) η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής πρέπει να εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση ή να αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε τουλάχιστον μία 
ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 
και

Or. en

Τροπολογία 556
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής πρέπει να εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση ή να αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε τουλάχιστον μία 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 
και

(α) η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής πρέπει να εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση ή να αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε τουλάχιστον μία 
ρυθμιζόμενη αγορά ή σε έναν ΠΜΔ που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 
και

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που θεωρούνται "επιλέξιμα" για την υποχρέωση 
εκκαθάρισης από CCP στο πλαίσιο του κανονισμού EMIR θα πρέπει να θεωρούνται αυτόματα 
"επιλέξιμα" για διαπραγμάτευση σε πολυμερή πλατφόρμα σύμφωνα με την οδηγία MiFID 
(ρυθμιζόμενες αγορές ή ΠΜΔ). Η προσέγγιση αυτή είναι σύμφωνη με την προσέγγιση που 
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υιοθετείται στο πλαίσιο του νόμου Dodd-Frank. Η καταλληλότητα μιας σύμβασης για να 
θεωρηθεί "επιλέξιμη" για διαπραγμάτευση δεν θα πρέπει να υπόκειται σε πρόσθετα κριτήρια 
ρευστότητας. Σύμφωνα με τον κανονισμό EMIR, κάθε σύμβαση που υπόκειται στην υποχρέωση 
εκκαθάρισης από CCP θα πρέπει να θεωρείται επαρκώς τυποποιημένη και να μπορεί να 
αξιολογείται διαρκώς.

Τροπολογία 557
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής πρέπει να εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση ή να αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε τουλάχιστον μία 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 
και

(α) η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής πρέπει να εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε τουλάχιστον μία ρυθμιζόμενη αγορά, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ που αναφέρονται στο άρθρο 
24 παράγραφος 1 και

Or. en

Τροπολογία 558
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής πρέπει να εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση ή να αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε τουλάχιστον μία 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 
και

(α) η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής πρέπει να εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση ή να αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε τουλάχιστον μία 
ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 
και

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα "επιλέξιμα" εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (όπως περιγράφονται στην παρούσα 
παράγραφο), τα οποία υπόκεινται στην εντολή EMIR για την εκκαθάριση από CCP, θα πρέπει 
να θεωρούνται επίσης "επιλέξιμα" για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ. Οι 
εμπειρογνώμονες σε θέματα εκκαθάρισης από CCP  πιστεύουν ότι εάν μία σύμβαση 
χαρακτηρίζεται από επαρκή ρευστότητα, ώστε να εκκαθαριστεί από CCP θα πρέπει να έχει 
επαρκή ρευστότητα ώστε να είναι διαπραγματεύσιμη σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ.  Η 
προσέγγιση αυτή θα εξασφάλιζε ότι όλα τα "επιλέξιμα" εξωχρηματιστηριακά παράγωγα 
αποτελούν αντικείμενο διαφανούς και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης και εκκαθαρίζονται 
με ασφαλή διαδικασία.

Τροπολογία 559
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής θεωρείται ότι έχουν 
επαρκή ρευστότητα για να αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο στους 
τόπους διαπραγμάτευσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 24 παράγραφος 1.

(β) η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής θεωρείται ότι έχουν και 
ότι είναι πιθανό να εξακολουθήσουν να 
έχουν επαρκή ρευστότητα για να 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
μόνο στους τόπους διαπραγμάτευσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι τα παράγωγα μπορούν να έχουν ρευστότητα για σύντομη 
χρονική περίοδο, αλλά όχι σε διαρκή βάση. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να λάβει υπόψη της το γεγονός 
κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 560
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό (β) η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό 
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υποσύνολο αυτής θεωρείται ότι έχουν 
επαρκή ρευστότητα για να αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο στους 
τόπους διαπραγμάτευσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1.

υποσύνολο αυτής θα πρέπει να υπόκειται 
στην υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα 
με το άρθρο 4, παράγραφοι 2 και 4 του 
κανονισμού [ ] (EMIR).

Or. en

Αιτιολόγηση

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously. This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Τροπολογία 561
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής θεωρείται ότι έχουν 
επαρκή ρευστότητα για να αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο στους 
τόπους διαπραγμάτευσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1.

(β) η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής θα πρέπει να υπόκειται 
στην υποχρέωση εκκαθάρισης από CCP 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι 2 
και 4 του κανονισμού [ ] (EMIR).

Or. en

Τροπολογία 562
Werner Langen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής θεωρείται ότι έχουν 
επαρκή ρευστότητα για να αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο στους 
τόπους διαπραγμάτευσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 24 παράγραφος 1.

(β) η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής θεωρείται ότι έχουν 
επαρκή ρευστότητα για να αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο στους 
τόπους διαπραγμάτευσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 24 παράγραφος 1· και

Or. de

Τροπολογία 563
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) η αποδοτική διαχείριση του κινδύνου 
διευκολύνεται από τους μη 
χρηματοπιστωτικούς 
αντισυμβαλλόμενους με 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που δεν 
υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης 
που προβλέπεται στο άρθρο [7/10] του 
κανονισμού [ ] (EMIR)·    και

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων από την υποχρέωση εκκαθάρισης 
επιτρέπει στις επιχειρήσεις αυτές να εφαρμόζουν αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση 
κινδύνου μέσω δομημένων, μη τυποποιήσιμων συναλλαγών στις εξωχρηματιστηριακές (OTC) 
αγορές, π.χ. για τη μείωση των κινδύνων μεταβολής των τιμών των εμπορευμάτων. Για το 
σκοπό αυτό, οι εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι σε θέση να ευρίσκουν 
και να αγοράζουν στις εξωχρηματιστηριακές αγορές παράγωγα προϊόντα προσαρμοσμένα στις 
ιδιαίτερες ανάγκες τους.
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Τροπολογία 564
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β β) η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής υπόκειται στην 
υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με το 
άρθρο 4, παράγραφοι 2 και 4 του 
κανονισμού [ ] (EMIR)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που θεωρούνται "επιλέξιμα" για την υποχρέωση 
εκκαθάρισης από CCP στο πλαίσιο του κανονισμού EMIR θα πρέπει να θεωρούνται αυτόματα 
"επιλέξιμα" για διαπραγμάτευση σε πολυμερή πλατφόρμα σύμφωνα με την οδηγία MiFID 
(ρυθμιζόμενες αγορές ή ΠΜΔ). Η προσέγγιση αυτή είναι σύμφωνη με την προσέγγιση που 
υιοθετείται στο πλαίσιο του νόμου Dodd-Frank. Η καταλληλότητα μιας σύμβασης για να 
θεωρηθεί "επιλέξιμη" για διαπραγμάτευση δεν θα πρέπει να υπόκειται σε πρόσθετα κριτήρια 
ρευστότητας. Σύμφωνα με τον κανονισμό EMIR, κάθε σύμβαση που υπόκειται στην υποχρέωση 
εκκαθάρισης από CCP θα πρέπει να θεωρείται επαρκώς τυποποιημένη και να μπορεί να 
αξιολογείται διαρκώς.

Τροπολογία 565
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την εκπόνηση των σχεδίων 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, η 
ΕΑΚΑΑ θεωρεί την κατηγορία 
παραγώγων ή σχετικό υποσύνολο αυτής 
ως έχοντα επαρκή ρευστότητα βάσει των 
ακόλουθων κριτηρίων:

διαγράφεται

(a) τη μέση συχνότητα των συναλλαγών·
(β) το μέσο μέγεθος των συναλλαγών·
(γ) τον αριθμό και το είδος των ενεργώς 
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συμμετεχόντων στην αγορά.
Πριν υποβάλει τα σχέδια εκτελεστικών 
τεχνικών προτύπων προς έκδοση στην 
Επιτροπή, η ΕΑΚΑΑ διεξάγει δημόσια 
διαβούλευση και, εφόσον χρειάζεται, 
μπορεί να διαβουλευθεί με τις αρμόδιες 
αρχές τρίτων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 566
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την εκπόνηση των σχεδίων 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, η 
ΕΑΚΑΑ θεωρεί την κατηγορία 
παραγώγων ή σχετικό υποσύνολο αυτής 
ως έχοντα επαρκή ρευστότητα βάσει των 
ακόλουθων κριτηρίων:

διαγράφεται

(a) τη μέση συχνότητα των συναλλαγών·
(β) το μέσο μέγεθος των συναλλαγών·
(γ) τον αριθμό και το είδος των ενεργώς 
συμμετεχόντων στην αγορά.
Πριν υποβάλει τα σχέδια εκτελεστικών 
τεχνικών προτύπων προς έκδοση στην 
Επιτροπή, η ΕΑΚΑΑ διεξάγει δημόσια 
διαβούλευση και, εφόσον χρειάζεται, 
μπορεί να διαβουλευθεί με τις αρμόδιες 
αρχές τρίτων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 567
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εκπόνηση των σχεδίων 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, η 
ΕΑΚΑΑ θεωρεί την κατηγορία 
παραγώγων ή σχετικό υποσύνολο αυτής ως 
έχοντα επαρκή ρευστότητα βάσει των 
ακόλουθων κριτηρίων:

Κατά την εκπόνηση των σχεδίων 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, η 
ΕΑΚΑΑ θεωρεί την κατηγορία 
παραγώγων ή σχετικό υποσύνολο αυτής ως 
έχοντα επαρκή ρευστότητα και εξετάζει τα 
μεγέθη στα οποία είναι πιθανό να έχουν 
επαρκή ρευστότητα υπό διαφορετικές 
συνθήκες αγοράς, βάσει των ακόλουθων 
κριτηρίων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εξασφαλίζει ότι η ΕΑΚΑΑ θα είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη για τη 
ρευστότητα των εν λόγω παραγώγων για τα οποία θα απαιτήσει να υπόκεινται σε υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για ένα ευρύτερο φάσμα παραγόντων από 
αυτούς που συμπεριλαμβάνονται στην αρχική πρόταση.  Για παράδειγμα, η αξιολόγηση της 
μέσης ρευστότητας θα σήμαινε ότι κατά το ήμισυ του χρόνου, τα παράγωγα θα είχαν ανεπαρκή 
ρευστότητα, ώστε να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πολυμερή τόπο 
διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 568
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εκπόνηση των σχεδίων
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, η 
ΕΑΚΑΑ θεωρεί την κατηγορία 
παραγώγων ή σχετικό υποσύνολο αυτής ως 
έχοντα επαρκή ρευστότητα βάσει των 
ακόλουθων κριτηρίων:

Κατά την εκπόνηση των σχεδίων
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, η 
ΕΑΚΑΑ θεωρεί την κατηγορία 
παραγώγων ή σχετικό υποσύνολο αυτής ως 
έχοντα επαρκή ρευστότητα λαμβάνοντας 
υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. en
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Τροπολογία 569
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη μέση συχνότητα των συναλλαγών· (α) τη μέση συχνότητα και το μέσο 
μέγεθος των συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 570
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη μέση συχνότητα των συναλλαγών· (α) τη συχνότητα των συναλλαγών υπό 
διαφορετικές συνθήκες αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 571
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη μέση συχνότητα των συναλλαγών· (α) τη συχνότητα των συναλλαγών υπο 
διαφορετικές συνθήκες αγοράς, 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τον κύκλο 
ζωής και την εναλλαξιμότητα των 
προϊόντων εντός της κατηγορίας των 
παραγώγων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι η ΕΑΚΑΑ θα είναι σε θέση να αναλάβει τη δέουσα 
ευθύνη για τη ρευστότητα των παραγώγων για τα οποία θα απαιτήσει να υπόκεινται σε 
υποχρέωση διαπραγμάτευσης.  Για παράδειγμα, η αξιολόγηση της μέσης ρευστότητας θα 
σήμαινε ότι κατά το ήμισυ του χρόνου, τα παράγωγα θα είχαν ανεπαρκή ρευστότητα, ώστε να 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πολυμερή τόπο διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 572
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το μέσο μέγεθος των συναλλαγών· (β) το μέσο μέγεθος και την κατανομή του 
μεγέθους των συναλλαγών και τη 
συχνότητα των συναλλαγών ευρείας 
εμβέλειας·

Or. en

Τροπολογία 573
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το μέσο μέγεθος των συναλλαγών· (β) το μέσο μέγεθος των συναλλαγών, την 
έκθεση των συναλλαγών στους κινδύνους 
της αγοράς και τη συχνότητα των 
συναλλαγών ευρείας εμβέλειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι η ΕΑΚΑΑ θα είναι σε θέση να αναλάβει τη δέουσα 
ευθύνη για τη ρευστότητα των παραγώγων για τα οποία θα απαιτήσει να υπόκεινται σε 
υποχρέωση διαπραγμάτευσης.  Για παράδειγμα, η αξιολόγηση της μέσης ρευστότητας θα 
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σήμαινε ότι κατά το ήμισυ του χρόνου, τα παράγωγα θα είχαν ανεπαρκή ρευστότητα, ώστε να 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πολυμερή τόπο διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 574
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τον αριθμό και το είδος των ενεργώς 
συμμετεχόντων στην αγορά.

(γ) τον αριθμό, τη συναλλακτική 
δραστηριότητα, το μοντέλο αγοράς και το 
είδος των ενεργώς συμμετεχόντων στην 
αγορά.

Or. en

Τροπολογία 575
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τον αριθμό και το είδος των ενεργώς 
συμμετεχόντων στην αγορά.

(γ) τον αριθμό, τη συναλλακτική 
δραστηριότητα και το είδος των ενεργώς 
συμμετεχόντων στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 576
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ a) τον όγκο των συναλλαγών σε ένα 
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παράγωγο ή σε μια κατηγορία 
παραγώγων παράλληλα με τον αριθμό και 
το είδος του διαθέσιμου τόπου 
διαπραγμάτευσης και την ικανότητα του 
τόπου διαπραγμάτευσης να χειριστεί τον 
υπάρχοντα όγκο.

Or. en

Τροπολογία 577
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γa) το είδος και τον αριθμό των 
αντισυμβαλλομένων που είναι ενεργοί και 
αναμένεται να είναι ενεργοί στην αγορά 
για τη σχετική κατηγορία συμβάσεων 
παραγώγων·

Or. en

Τροπολογία 578
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γa) τα χαρακτηριστικά των παραγώγων, 
και ειδικότερα, κατά πόσο είναι 
προσαρμοσμένα σε ειδικές ανάγκες ή 
κατά πόσο εξυπηρετούν σκοπούς 
αντιστάθμισης κινδύνου, όπως ορίζει η 
ΕΑΚΑΑ/η Επιτροπή στον κανονισμό 
(EMIR).

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η διάρθρωση των παραγώγων που χρησιμοποιούνται από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 
για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου αντανακλά σε γενικές γραμμές, μεταξύ άλλων, τη 
διάρκεια και τον όγκο της βασικής συναλλαγής για την οποία πρέπει να αντισταθμιστεί ο 
κίνδυνος.   Στην τροπολογία διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω μη τυποποιήσιμες συναλλαγές δεν 
έχουν επαρκή ρευστότητα, με αποτέλεσμα να μην είναι κατάλληλες για διαπραγμάτευση μέσω 
ΠΜΔ σε ρυθμιζόμενη αγορά. 

Τροπολογία 579
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ a) σύγκριση με κάθε συναλλακτική 
δραστηριότητα σε παράγωγα εντός της 
κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι η ΕΑΚΑΑ θα είναι σε θέση να αναλάβει τη δέουσα 
ευθύνη για τη ρευστότητα των παραγώγων για τα οποία θα απαιτήσει να υπόκεινται σε 
υποχρέωση διαπραγμάτευσης.  Για παράδειγμα, η αξιολόγηση της μέσης ρευστότητας θα 
σήμαινε ότι κατά το ήμισυ του χρόνου, τα παράγωγα θα είχαν ανεπαρκή ρευστότητα, ώστε να 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πολυμερή τόπο διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 580
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) τις πιθανές επιπτώσεις στις 
αποκλίσεις μεταξύ τιμών αγοράς και 
τιμών πώλησης και στην παροχή 
ρευστότητας
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Or. en

Τροπολογία 581
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες 
που επηρεάζουν την ειδική για την 
εκάστοτε κατηγορία παραγώγων 
ρευστότητα. 

Or. en

Τροπολογία 582
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) τον χαρακτήρα της τρέχουσας 
συναλλακτικής δραστηριότητας και τον 
αντίκτυπο στη ρευστότητα σε περίπτωση 
που δεν είναι δυνατή η συνέχιση της 
τρέχουσας συναλλακτικής 
δραστηριότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι η ΕΑΚΑΑ θα είναι σε θέση να αναλάβει τη δέουσα 
ευθύνη για τη ρευστότητα των παραγώγων για τα οποία θα απαιτήσει να υπόκεινται σε 
υποχρέωση διαπραγμάτευσης.  Για παράδειγμα, η αξιολόγηση της μέσης ρευστότητας θα 
σήμαινε ότι κατά το ήμισυ του χρόνου, τα παράγωγα θα είχαν ανεπαρκή ρευστότητα, ώστε να 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πολυμερή τόπο διαπραγμάτευσης.
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Τροπολογία 583
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ γ) την καταλληλότητα της σταδιακής 
επιβολής της υποχρέωσης 
διαπραγμάτευσης ανάλογα με το προϊόν ή 
με το είδος του συμμετέχοντος στην 
αγορά

Or. en

Τροπολογία 584
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ γ) άλλους παράγοντες που επηρεάζουν 
την ειδική για την εκάστοτε κατηγορία 
παραγώγων ρευστότητα του προϊόντος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι η ΕΑΚΑΑ θα είναι σε θέση να αναλάβει τη δέουσα 
ευθύνη για τη ρευστότητα των παραγώγων για τα οποία θα απαιτήσει να υπόκεινται σε 
υποχρέωση διαπραγμάτευσης.  Για παράδειγμα, η αξιολόγηση της μέσης ρευστότητας θα 
σήμαινε ότι κατά το ήμισυ του χρόνου, τα παράγωγα θα είχαν ανεπαρκή ρευστότητα, ώστε να 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πολυμερή τόπο διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 585
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ δ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ δ) τις πιθανές επιπτώσεις στις μη 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις· δεν θα 
ήταν σκόπιμη η επιβολή υποχρέωσης 
διαπραγμάτευσης, εάν οδηγούσε σε 
αρνητικές από υλική άποψη επιπτώσεις 
στη ρευστότητα ή στις εμπορικές 
δραστηριότητες των μη 
χρηματοπιστωτικών οντοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για την ευθυγράμμιση με την εξαίρεση των μη 
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων που προβλέπεται στον κανονισμό EMIR και τα πρόσθετα 
προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι μη χρηματοπιστωτικές οντότητες, σε 
περίπτωση που επιβληθεί υποχρέωση διαπραγμάτευσης σε ένα προϊόν, η οποία θα έχει ως 
αποτέλεσμα απώλεια δραστηριοτήτων της αγοράς στο προϊόν, αποκλείοντάς το στην ουσία από 
την αγορά.

Τροπολογία 586
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν υποβάλει τα σχέδια εκτελεστικών
τεχνικών προτύπων προς έκδοση στην 
Επιτροπή, η ΕΑΚΑΑ διεξάγει δημόσια 
διαβούλευση και, εφόσον χρειάζεται, 
μπορεί να διαβουλευθεί με τις αρμόδιες 
αρχές τρίτων χωρών.

Πριν υποβάλει τα σχέδια ρυθμιστικών
τεχνικών προτύπων προς έκδοση στην 
Επιτροπή, η ΕΑΚΑΑ διεξάγει δημόσια 
διαβούλευση και, εφόσον χρειάζεται, 
μπορεί να διαβουλευθεί με τις αρμόδιες 
αρχές τρίτων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 587
Sharon Bowles
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν υποβάλει τα σχέδια εκτελεστικών 
τεχνικών προτύπων προς έκδοση στην 
Επιτροπή, η ΕΑΚΑΑ διεξάγει δημόσια 
διαβούλευση και, εφόσον χρειάζεται, 
μπορεί να διαβουλευθεί με τις αρμόδιες
αρχές τρίτων χωρών.

Πριν υποβάλει τα σχέδια εκτελεστικών 
τεχνικών προτύπων προς έκδοση στην 
Επιτροπή, η ΕΑΚΑΑ διεξάγει δημόσια 
διαβούλευση και, εφόσον χρειάζεται, 
μπορεί να διαβουλευθεί με τις αρμόδιες 
αρχές τρίτων χωρών. Κατά την εκπόνηση 
των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων, η ΕΑΚΑΑ καθορίζει εάν η 
κατηγορία παραγώγων ή σχετικό 
υποσύνολο αυτής έχει επαρκή 
ρευστότητα στις συναλλαγές που δεν 
υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο μέγεθος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι η ΕΑΚΑΑ θα είναι σε θέση να αναλάβει τη δέουσα 
ευθύνη για τη ρευστότητα των παραγώγων για τα οποία θα απαιτήσει να υπόκεινται σε 
υποχρέωση διαπραγμάτευσης.  Για παράδειγμα, η αξιολόγηση της μέσης ρευστότητας θα 
σήμαινε ότι κατά το ήμισυ του χρόνου, τα παράγωγα θα είχαν ανεπαρκή ρευστότητα, ώστε να 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πολυμερή τόπο διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 588
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ΕΑΚΑΑ, με δική της πρωτοβουλία, 
σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 
2 και μετά από δημόσια διαβούλευση, 
προσδιορίζει και γνωστοποιεί στην 
Επιτροπή τις κατηγορίες παραγώγων ή 
τα μεμονωμένα συμβόλαια παραγώγων 
που θα έπρεπε να υπόκεινται στην 
υποχρέωση διαπραγμάτευσης στους 
τόπους διαπραγμάτευσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 

διαγράφεται
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1, αλλά για τα οποία κανένας κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος δεν έχει ακόμη λάβει 
άδεια βάσει του άρθρου 10 ή 11 του 
κανονισμού ----/---- (EMIR) ή τα οποία 
δεν είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
ούτε αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε τόπο 
διαπραγμάτευσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 1.
Μετά από γνωστοποίηση της ΕΑΚΑΑ, η 
Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύσει 
πρόσκληση διαμόρφωσης προτάσεων για 
την διαπραγμάτευση των εν λόγω 
παραγώγων στους τόπους 
διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 589
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ΕΑΚΑΑ, με δική της πρωτοβουλία, 
σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 
2 και μετά από δημόσια διαβούλευση, 
προσδιορίζει και γνωστοποιεί στην 
Επιτροπή τις κατηγορίες παραγώγων ή 
τα μεμονωμένα συμβόλαια παραγώγων 
που θα έπρεπε να υπόκεινται στην 
υποχρέωση διαπραγμάτευσης στους 
τόπους διαπραγμάτευσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 
1, αλλά για τα οποία κανένας κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος δεν έχει ακόμη λάβει 
άδεια βάσει του άρθρου 10 ή 11 του 
κανονισμού ----/---- (EMIR) ή τα οποία 
δεν είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
ούτε αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε τόπο 
διαπραγμάτευσης που αναφέρεται στο 

διαγράφεται
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άρθρο 24 παράγραφος 1.
Μετά από γνωστοποίηση της ΕΑΚΑΑ, η 
Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύσει 
πρόσκληση διαμόρφωσης προτάσεων για 
την διαπραγμάτευση των εν λόγω 
παραγώγων στους τόπους 
διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 590
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ, με δική της πρωτοβουλία, 
σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 
2 και μετά από δημόσια διαβούλευση, 
προσδιορίζει και γνωστοποιεί στην 
Επιτροπή τις κατηγορίες παραγώγων ή 
τα μεμονωμένα συμβόλαια παραγώγων 
που θα έπρεπε να υπόκεινται στην 
υποχρέωση διαπραγμάτευσης στους 
τόπους διαπραγμάτευσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 
1, αλλά για τα οποία κανένας κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος δεν έχει ακόμη λάβει 
άδεια βάσει του άρθρου 10 ή 11 του 
κανονισμού ----/---- (EMIR) ή τα οποία 
δεν είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
ούτε αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε τόπο 
διαπραγμάτευσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 591
Markus Ferber
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ, με δική της πρωτοβουλία, 
σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 
2 και μετά από δημόσια διαβούλευση, 
προσδιορίζει και γνωστοποιεί στην 
Επιτροπή τις κατηγορίες παραγώγων ή τα 
μεμονωμένα συμβόλαια παραγώγων που 
θα έπρεπε να υπόκεινται στην υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης στους τόπους 
διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 1, αλλά για τα οποία 
κανένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν 
έχει ακόμη λάβει άδεια βάσει του άρθρου
10 ή 11 του κανονισμού ----/---- (EMIR) ή 
τα οποία δεν είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ούτε αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο 
διαπραγμάτευσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 1.

Η ΕΑΚΑΑ, με δική της πρωτοβουλία, 
σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 
2 και μετά από δημόσια διαβούλευση, 
προσδιορίζει και γνωστοποιεί στην 
Επιτροπή τις κατηγορίες παραγώγων ή τα 
μεμονωμένα συμβόλαια παραγώγων που 
θα έπρεπε να υπόκεινται στην υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης στους τόπους 
διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 1, αλλά για τα οποία 
κανένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν 
έχει ακόμη λάβει άδεια βάσει του άρθρου
14 ή 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... 
[EMIR]  ή τα οποία δεν είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά ούτε αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε τόπο 
διαπραγμάτευσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 592
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά από γνωστοποίηση της ΕΑΚΑΑ, η 
Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύσει 
πρόσκληση διαμόρφωσης προτάσεων για 
την διαπραγμάτευση των εν λόγω 
παραγώγων στους τόπους 
διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 1.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 593
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, υποβάλλει στην Επιτροπή 
νέο σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων για την τροποποίηση, 
αναστολή ή κατάργηση υφιστάμενων 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, όποτε 
υπάρχει ουσιώδης μεταβολή στα κριτήρια 
της παραγράφου 2. Προηγουμένως, η 
ΕΑΚΑΑ μπορεί να διαβουλεύεται, εφόσον 
χρειάζεται, με τις αρμόδιες αρχές τρίτων 
χωρών. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
τροποποιεί, να αναστέλλει και να 
καταργεί τα υφιστάμενα εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με το άρθρο 
15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 594
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, υποβάλλει στην Επιτροπή 
νέο σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων για την τροποποίηση, 
αναστολή ή κατάργηση υφιστάμενων 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, όποτε 
υπάρχει ουσιώδης μεταβολή στα κριτήρια 
της παραγράφου 2. Προηγουμένως, η 
ΕΑΚΑΑ μπορεί να διαβουλεύεται, εφόσον 
χρειάζεται, με τις αρμόδιες αρχές τρίτων 

διαγράφεται
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χωρών. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
τροποποιεί, να αναστέλλει και να 
καταργεί τα υφιστάμενα εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με το άρθρο 
15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 595
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κανονιστικά τεχνικά πρότυπα με τα οποία 
εξειδικεύονται τα κριτήρια της 
παραγράφου 2 στοιχείο β) και τα οποία 
εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή 
σχέδια των εν λόγω κανονιστικών 
τεχνικών προτύπων έως την --/--/--.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 596
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κανονιστικά τεχνικά πρότυπα με τα οποία 
εξειδικεύονται τα κριτήρια της 
παραγράφου 2 στοιχείο β) και τα οποία 
εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή 
σχέδια των εν λόγω κανονιστικών 

διαγράφεται
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τεχνικών προτύπων έως την --/--/--.

Or. en

Τροπολογία 597
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μη διακριτική πρόσβαση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων στην 
εκκαθάριση

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 598
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] 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. Thus Article 28 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
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deleted.

Τροπολογία 599
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe’s market infrastructures 
have been a crucial stabilising factor, managing the financial consequences of the insolvency 
of major financial institutions without recourse to the finances or resources of other 
participants or government bodies. The proposed access provisions would undermine that 
vital role by fragmenting existing deep liquidity pools in which the portfolios of insolvent 
financial institutions can be closed out, and by introducing legal and regulatory uncertainty 
in the conduct of emergency action and crisis management by central counterparties and 
trading venues.  This would significantly weaken Europe’s infrastructures.  In contrast, their 
competitors in third countries would remain strong given that no other G20 jurisdiction is 
implementing equivalent requirements.  As a result, the proposed provisions would de-
stabilise global competition instead of promoting it. It is at least worth launching a debate on 
this particular issue.

Τροπολογία 600
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Zugang zu Handelsplätzen und CCP war nicht Teil der öffentlichen Konsultation. Die 
Zugangsregelungen sind ohne eine entsprechende öffentliche Konsultation in den 
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Legislativvorschlag eingeführt worden.Der Vorschlag impliziert Interoperabilität zwischen 
systemisch wichtigen Marktinfrastrukturen und damit die Erhöhung von systemischen Risiken. 
Der CCP Zugang zu Handelsströmen börsennotierter Derivate kann durch den Wettlauf um 
die niedrigsten Rechts- und Risikostandards zu einer Destabilisierung der Finanzmärkte 
führen. Damit wird die Kernfunktion von CCPs, erfolgreich Risiken zu managen, 
untergraben.Im Rahmen des EMIR-Gesetzgebungsprozesses wurden die Risiken einer 
Derivate-Interoperabilität erkannt und entsprechend festgelegt, dass diese allenfalls nach 
einer umfassenden Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden kann.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 28 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Τροπολογία 601
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αντίθεση με την αντίληψη της Επιτροπής, η ανοιχτή πρόσβαση θα αύξανε κυρίως τον 
συστημικό κίνδυνο στον τομέα των εισηγμένων παραγώγων. Η νομοθετική πρόταση διέπει τη 
διασυνδεσιμότητα και προωθεί τον κατακερματισμό των συστημικά σημαντικών υποδομών της 
αγοράς, όπως οι CCP. Ο κατακερματισμός μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την εποπτεία 
και τη διαχείριση κινδύνου. Οι διατάξεις περί ανοιχτής πρόσβασης στα παράγωγα που 
αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στο χρηματιστήριο θα επιφέρουν κατακερματισμό της 
ρευστότητας των συναλλαγών στις ρυθμιζόμενες αγορές.

Τροπολογία 602
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 603
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του 
κανονισμού [ ] (EMIR), ένας CCP δέχεται 
να εκκαθαρίζει χρηματοπιστωτικά μέσα, 
χωρίς διακρίσεις και με διαφάνεια, εκτός 
των άλλων και όσον αφορά τις απαιτήσεις 
εξασφάλισης και τα σχετικά με την 
πρόσβαση τέλη, ανεξαρτήτως του τόπου 
διαπραγμάτευσης στον οποίο εκτελείται η 
συναλλαγή. Αυτό ειδικότερα θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης έχει το δικαίωμα μη 
διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται 
συμβόλαια που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στους δικούς του 
χώρους συναλλαγών από την άποψη των 
απαιτήσεων εξασφάλισης και 
συμψηφισμού οικονομικά ισοδύναμων 
συμβολαίων και συνεκτίμησης 
περιθωρίων ασφάλισης συσχετιζόμενων 
συμβολαίων (cross-margining) που 
εκκαθαρίζονται από τον ίδιο CCP. Ένας 
CCP μπορεί να απαιτεί ο τόπος 
διαπραγμάτευσης να συμμορφώνεται με 
εύλογες λειτουργικές και τεχνικές 
απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί από τον 
CCP. Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται 
σε συμβόλαια παραγώγων που υπόκεινται 
ήδη στις υποχρεώσεις πρόσβασης δυνάμει 
του άρθρου 8 του κανονισμού [EMIR].

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του 
κανονισμού [ ] (EMIR), ένας CCP δέχεται 
να εκκαθαρίζει μεταβιβάσιμες κινητές 
αξίες και μέσα χρηματαγοράς, χωρίς 
διακρίσεις και με διαφάνεια, εκτός των 
άλλων και όσον αφορά τις απαιτήσεις 
εξασφάλισης και τα σχετικά με την 
πρόσβαση τέλη, ανεξαρτήτως του τόπου 
διαπραγμάτευσης στον οποίο εκτελείται η 
συναλλαγή. Αυτό ειδικότερα θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης έχει το δικαίωμα μη 
διακριτικής μεταχείρισης. Ένας CCP 
μπορεί να απαιτεί ο τόπος 
διαπραγμάτευσης να συμμορφώνεται με 
εύλογες λειτουργικές και τεχνικές 
απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί από τον 
CCP. Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται 
σε συμβόλαια παραγώγων που υπόκεινται 
ήδη στις υποχρεώσεις πρόσβασης δυνάμει 
του άρθρου 8 του κανονισμού [EMIR]. Η 
πρόσβαση ενός τόπου διαπραγμάτευσης 
σε CCP παρέχεται μόνο εφόσον δεν 
απαιτεί διαλειτουργικότητα ή δεν απειλεί 
την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των 
αγορών ή δεν έχει δυσμενείς συνέπειες 
όσον αφορά τον συστημικό κίνδυνο.

Or. en
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Τροπολογία 604
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του 
κανονισμού [ ] (EMIR), ένας CCP δέχεται 
να εκκαθαρίζει χρηματοπιστωτικά μέσα, 
χωρίς διακρίσεις και με διαφάνεια, εκτός 
των άλλων και όσον αφορά τις απαιτήσεις 
εξασφάλισης και τα σχετικά με την 
πρόσβαση τέλη, ανεξαρτήτως του τόπου 
διαπραγμάτευσης στον οποίο εκτελείται η 
συναλλαγή. Αυτό ειδικότερα θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης έχει το δικαίωμα μη 
διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται 
συμβόλαια που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στους δικούς του χώρους 
συναλλαγών από την άποψη των 
απαιτήσεων εξασφάλισης και 
συμψηφισμού οικονομικά ισοδύναμων 
συμβολαίων και συνεκτίμησης περιθωρίων 
ασφάλισης συσχετιζόμενων συμβολαίων
(cross-margining) που εκκαθαρίζονται από 
τον ίδιο CCP. Ένας CCP μπορεί να απαιτεί 
ο τόπος διαπραγμάτευσης να 
συμμορφώνεται με εύλογες λειτουργικές 
και τεχνικές απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί από τον CCP. Η απαίτηση αυτή 
δεν εφαρμόζεται σε συμβόλαια παραγώγων 
που υπόκεινται ήδη στις υποχρεώσεις 
πρόσβασης δυνάμει του άρθρου 8 του 
κανονισμού [EMIR].

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του 
κανονισμού [ ] (EMIR), ένας CCP δέχεται 
να εκκαθαρίζει χρηματοπιστωτικά μέσα, 
χωρίς διακρίσεις και με διαφάνεια, εκτός 
των άλλων και όσον αφορά τις απαιτήσεις 
εξασφάλισης και τα σχετικά με την 
πρόσβαση τέλη, ανεξαρτήτως του τόπου 
διαπραγμάτευσης στον οποίο εκτελείται η 
συναλλαγή, εκτός εάν η πρόσβαση αυτή 
θα απειλούσε αδιαμφισβήτητα την ομαλή 
και εύρυθμη λειτουργία του CCP ή τη 
λειτουργία των χρηματοπιστωτικών 
αγορών με τρόπο που θα προκαλούσε 
συστημικό κίνδυνο. Αυτό ειδικότερα θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης έχει το δικαίωμα μη 
διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται 
συμβόλαια που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στους δικούς του χώρους 
συναλλαγών από την άποψη των 
απαιτήσεων εξασφάλισης και 
συμψηφισμού οικονομικά ισοδύναμων 
συμβολαίων και συνεκτίμησης περιθωρίων 
ασφάλισης συσχετιζόμενων συμβολαίων
(cross-margining) που εκκαθαρίζονται από 
τον ίδιο CCP. Ένας CCP μπορεί να απαιτεί 
ο τόπος διαπραγμάτευσης να 
συμμορφώνεται με εύλογες λειτουργικές 
και τεχνικές απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί από τον CCP, εφόσον ο CCP 
προσφέρει συναφείς διαδικασίες και 
πρότυπα επικοινωνίας που έχουν 
αναγνωριστεί διεθνώς. Η απαίτηση αυτή 
δεν εφαρμόζεται σε συμβόλαια παραγώγων 
που υπόκεινται ήδη στις υποχρεώσεις 
πρόσβασης δυνάμει του άρθρου 8 του 
κανονισμού [EMIR].
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Τροπολογία 605
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του 
κανονισμού [ ] (EMIR), ένας CCP δέχεται 
να εκκαθαρίζει χρηματοπιστωτικά μέσα, 
χωρίς διακρίσεις και με διαφάνεια, εκτός 
των άλλων και όσον αφορά τις απαιτήσεις 
εξασφάλισης και τα σχετικά με την 
πρόσβαση τέλη, ανεξαρτήτως του τόπου 
διαπραγμάτευσης στον οποίο εκτελείται η 
συναλλαγή. Αυτό ειδικότερα θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης έχει το δικαίωμα μη 
διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται 
συμβόλαια που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στους δικούς του χώρους 
συναλλαγών από την άποψη των 
απαιτήσεων εξασφάλισης και 
συμψηφισμού οικονομικά ισοδύναμων 
συμβολαίων και συνεκτίμησης περιθωρίων 
ασφάλισης συσχετιζόμενων συμβολαίων
(cross-margining) που εκκαθαρίζονται από 
τον ίδιο CCP. Ένας CCP μπορεί να απαιτεί 
ο τόπος διαπραγμάτευσης να 
συμμορφώνεται με εύλογες λειτουργικές 
και τεχνικές απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί από τον CCP. Η απαίτηση αυτή 
δεν εφαρμόζεται σε συμβόλαια παραγώγων 
που υπόκεινται ήδη στις υποχρεώσεις 
πρόσβασης δυνάμει του άρθρου 8 του 
κανονισμού [EMIR].

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [EMIR], ένας 
CCP δέχεται να εκκαθαρίζει 
χρηματοπιστωτικά μέσα, χωρίς διακρίσεις 
και με διαφάνεια, εκτός των άλλων και 
όσον αφορά τις απαιτήσεις εξασφάλισης 
και τα σχετικά με την πρόσβαση τέλη, 
ανεξαρτήτως του τόπου διαπραγμάτευσης 
στον οποίο εκτελείται η συναλλαγή. Αυτό 
ειδικότερα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 
ένας τόπος διαπραγμάτευσης έχει το 
δικαίωμα μη διακριτικής μεταχείρισης 
όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο
αντιμετωπίζονται συμβόλαια που 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
στους δικούς του χώρους συναλλαγών από 
την άποψη των απαιτήσεων εξασφάλισης 
και συμψηφισμού οικονομικά ισοδύναμων 
συμβολαίων και συνεκτίμησης περιθωρίων 
ασφάλισης συσχετιζόμενων συμβολαίων
(cross-margining) που εκκαθαρίζονται από 
τον ίδιο CCP. Ένας CCP μπορεί να απαιτεί 
ο τόπος διαπραγμάτευσης να 
συμμορφώνεται με εύλογες λειτουργικές 
και τεχνικές απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί από τον CCP. Η απαίτηση αυτή 
δεν εφαρμόζεται σε συμβόλαια παραγώγων 
που υπόκεινται ήδη στις υποχρεώσεις 
πρόσβασης δυνάμει του άρθρου 7 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [EMIR].

Or. en

Τροπολογία 606
Olle Schmidt



PE489.477v01-00 196/204 AM\901886EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του 
κανονισμού [ ] (EMIR), ένας CCP δέχεται 
να εκκαθαρίζει χρηματοπιστωτικά μέσα, 
χωρίς διακρίσεις και με διαφάνεια, εκτός 
των άλλων και όσον αφορά τις απαιτήσεις 
εξασφάλισης και τα σχετικά με την 
πρόσβαση τέλη, ανεξαρτήτως του τόπου 
διαπραγμάτευσης στον οποίο εκτελείται η 
συναλλαγή. Αυτό ειδικότερα θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης έχει το δικαίωμα μη 
διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται 
συμβόλαια που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στους δικούς του χώρους 
συναλλαγών από την άποψη των 
απαιτήσεων εξασφάλισης και 
συμψηφισμού οικονομικά ισοδύναμων 
συμβολαίων και συνεκτίμησης περιθωρίων 
ασφάλισης συσχετιζόμενων συμβολαίων
(cross-margining) που εκκαθαρίζονται από 
τον ίδιο CCP. Ένας CCP μπορεί να απαιτεί 
ο τόπος διαπραγμάτευσης να 
συμμορφώνεται με εύλογες λειτουργικές 
και τεχνικές απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί από τον CCP. Η απαίτηση 
αυτή δεν εφαρμόζεται σε συμβόλαια 
παραγώγων που υπόκεινται ήδη στις 
υποχρεώσεις πρόσβασης δυνάμει του 
άρθρου 8 του κανονισμού [EMIR].

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του 
κανονισμού [ ] (EMIR), ένας CCP δέχεται 
να εκκαθαρίζει χρηματοπιστωτικά μέσα, 
χωρίς διακρίσεις και με διαφάνεια, εκτός 
των άλλων και όσον αφορά τις απαιτήσεις 
εξασφάλισης και τα σχετικά με την 
πρόσβαση τέλη, ανεξαρτήτως του τόπου 
διαπραγμάτευσης στον οποίο εκτελείται η 
συναλλαγή. Αυτό ειδικότερα θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης έχει το δικαίωμα μη 
διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται 
συμβόλαια που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στους δικούς του χώρους 
συναλλαγών από την άποψη των 
απαιτήσεων εξασφάλισης και 
συμψηφισμού οικονομικά ισοδύναμων 
συμβολαίων και συνεκτίμησης περιθωρίων 
ασφάλισης συσχετιζόμενων συμβολαίων
(cross-margining) που εκκαθαρίζονται από 
τον ίδιο CCP. Ένας CCP μπορεί να απαιτεί 
ο τόπος διαπραγμάτευσης να 
συμμορφώνεται με εύλογες λειτουργικές 
και τεχνικές απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί από τον CCP.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μέτρο απόλυτης εφαρμογής που θα πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλες 
τις περιπτώσεις.

Τροπολογία 607
Burkhard Balz
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο CCP απαντά εγγράφως στον τόπο 
διαπραγμάτευσης εντός τριών μηνών, είτε 
επιτρέποντας την πρόσβαση, υπό τον όρο 
ότι η αντίστοιχη αρμόδια αρχή δεν έχει 
αρνηθεί την πρόσβαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 4, είτε αρνούμενος την 
πρόσβαση. Ο CCP μπορεί να απορρίψει 
αίτηση πρόσβασης μόνο υπό τους όρους 
της παραγράφου 6. Εάν ο CCP αρνηθεί την 
πρόσβαση, οφείλει να παράσχει πλήρη 
αιτιολογία στην απάντησή του και να 
ενημερώσει την οικεία αρμόδια αρχή 
εγγράφως για την απόφασή του. Ο CCP 
καθιστά δυνατή την πρόσβαση εντός τριών
μηνών από την παροχή θετικής απάντησης 
στην αίτηση πρόσβασης.

3. Ο CCP απαντά εγγράφως στον τόπο 
διαπραγμάτευσης εντός τριών μηνών, είτε 
επιτρέποντας την πρόσβαση, υπό τον όρο 
ότι η αντίστοιχη αρμόδια αρχή δεν έχει 
αρνηθεί την πρόσβαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 4, είτε αρνούμενος την 
πρόσβαση. Ο CCP μπορεί να απορρίψει 
αίτηση πρόσβασης μόνο υπό τους όρους 
της παραγράφου 6. Εάν ο CCP αρνηθεί την 
πρόσβαση, οφείλει να παράσχει πλήρη 
αιτιολογία στην απάντησή του και να 
ενημερώσει την οικεία αρμόδια αρχή 
εγγράφως για την απόφασή του. Ο CCP 
καθιστά δυνατή την πρόσβαση εντός
δώδεκα μηνών από την παροχή θετικής 
απάντησης στην αίτηση πρόσβασης.

Κάθε σχετική δαπάνη που προκύπτει ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής των 
παραγράφων 1 έως 3, βαρύνει τον τόπο 
διαπραγμάτευσης που ζητεί πρόσβαση, 
εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά 
μεταξύ του CCP και του τόπου 
διαπραγμάτευσης που ζητεί πρόσβαση.  

Or. en

Τροπολογία 608
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο CCP απαντά εγγράφως στον τόπο 
διαπραγμάτευσης εντός τριών μηνών, είτε 
επιτρέποντας την πρόσβαση, υπό τον όρο 
ότι η αντίστοιχη αρμόδια αρχή δεν έχει 
αρνηθεί την πρόσβαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 4, είτε αρνούμενος την 
πρόσβαση. Ο CCP μπορεί να απορρίψει 

3. Ο CCP απαντά εγγράφως στον τόπο
διαπραγμάτευσης εντός τριών μηνών, είτε 
επιτρέποντας την πρόσβαση, υπό τον όρο 
ότι η αντίστοιχη αρμόδια αρχή δεν έχει 
αρνηθεί την πρόσβαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 4, είτε αρνούμενος την 
πρόσβαση. Ο CCP μπορεί να απορρίψει 
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αίτηση πρόσβασης μόνο υπό τους όρους 
της παραγράφου 6. Εάν ο CCP αρνηθεί την 
πρόσβαση, οφείλει να παράσχει πλήρη 
αιτιολογία στην απάντησή του και να 
ενημερώσει την οικεία αρμόδια αρχή 
εγγράφως για την απόφασή του. Ο CCP 
καθιστά δυνατή την πρόσβαση εντός τριών 
μηνών από την παροχή θετικής απάντησης 
στην αίτηση πρόσβασης.

αίτηση πρόσβασης μόνο βάσει 
εμπεριστατωμένης ανάλυσης κινδύνου 
και υπό τους όρους της παραγράφου 6.
Εάν ο CCP αρνηθεί την πρόσβαση, οφείλει 
να παράσχει πλήρη αιτιολογία στην 
απάντησή του και να ενημερώσει την 
οικεία αρμόδια αρχή εγγράφως για την 
απόφασή του. Ο CCP καθιστά δυνατή την 
πρόσβαση εντός τριών μηνών από την 
παροχή θετικής απάντησης στην αίτηση 
πρόσβασης.

Or. en

Τροπολογία 609
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 a. Αν ένας CCP αρνηθεί την πρόσβαση 
σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης με βάση 
την παράγραφο 3, ενημερώνει την 
αρμόδια αρχή του, η οποία εξετάζει την 
απόφαση προκειμένου να εξασφαλίσει ότι 
συμμορφώνεται προς τις παραγράφους 1 
και 3. Αν η αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι 
ο CCP δεν έχει συμμορφωθεί προς τις 
παραγράφους 1 και 3, ενημερώνει τον 
CCP, τον τόπο διαπραγμάτευσης και την 
αρμόδια αρχή του τόπου 
διαπραγμάτευσης σχετικά με την 
απόφασή του και διατάσσει τον CCP να 
καταστήσει δυνατή την πρόσβαση μέσα 
σε τρεις μήνες.

Or. en

Τροπολογία 610
Astrid Lulling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρμόδια αρχή στην οποία υπάγεται ο
CCP μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση 
ενός τόπου διαπραγμάτευσης σε CCP
μόνον εάν η εν λόγω πρόσβαση θα 
απειλούσε την ομαλή ή εύρυθμη 
λειτουργία των χρηματοπιστωτικών
αγορών. Εάν η αρμόδια αρχή αρνηθεί την
πρόσβαση στη βάση αυτή, εκδίδει την 
απόφασή της εντός δύο μηνών από τη 
λήψη της αίτησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 και παρέχει πλήρη 
αιτιολογία στον CCP και στον τόπο 
διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβάνοντας 
τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία 
βασίζεται η απόφαση.

4. Για μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και 
μέσα χρηματαγοράς, η αρμόδια αρχή στην 
οποία υπάγεται ο τόπος διαπραγμάτευσης
μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση ενός
CCP σε τόπο διαπραγμάτευσης μόνον εάν 
η εν λόγω πρόσβαση θα απειλούσε την 
ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των 
αγορών. Για τα άλλα μέσα, η πρόσβαση 
στον τόπο διαπραγμάτευσης καθορίζεται 
από την αρμόδια αρχή του τόπου 
διαπραγμάτευσης, με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια:

(i) κατακερματισμός της ρευστότητας
(ii) επιχειρησιακός κίνδυνος και 
πολυπλοκότητα
(iii) αριθμός CCP που έχουν πρόσβαση 
στον τόπο διαπραγμάτευσης τη 
συγκεκριμένη στιγμή
(iv) ενδεχόμενη επίπτωση στην ομαλή και 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς
Η απόφαση της αρμόδιας αρχής του 
τόπου διαπραγμάτευσης πρέπει να 
εκδοθεί μέσα σε δύο μήνες από την 
παραλαβή του αιτήματος του CCP, και 
μιας έκθεσης της αγοράς στόχου που 
πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ένα μήνα 
μετά το αίτημα. Η απόφαση κοινοποιείται 
στον τόπο διαπραγμάτευσης, στον CCP 
και στην ΕΑΚΑΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν είναι υπερβολικός ο αριθμός των CCP που έχουν πρόσβαση σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης, 
θα αυξηθεί η συστημική επιχειρησιακή πολυπλοκότητα, ενώ η αύξηση του κατακερματισμού 
μπορεί να αυξήσει το συνολικό επίπεδο κινδύνου, επιπλέον δε, όσο περισσότεροι CCP 
συνδεθούν σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης τόσο μικρότερες οικονομίες κλίμακας θα μπορούν να 
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επιτύχουν οι πελάτες και τα ιδρύματα. Οι προτεινόμενες διαδικασίες θα βοηθήσουν στην 
επιλογή των σημαντικότερων συνδέσεων σε κάθε πλατφόρμα συναλλαγών.

Τροπολογία 611
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών, η ΕΑΚΑΑ επιλύει τυχόν 
διαφορές μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι ευθυγραμμίζεται η διαδικασία πρόσβασης με εκείνη του EMIR, και παρέχεται στην 
ΕΑΚΑΑ εξουσία δεσμευτικής διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών μεταξύ αρμόδιων 
αρχών. Δεδομένου του υποκειμενικού χαρακτήρα ορισμένων κριτηρίων, τούτο είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Τροπολογία 612
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Όταν ο τόπος διαπραγμάτευσης και ο 
CCP έχουν τις έδρες τους σε διαφορετικά 
κράτη μέλη, η αρμόδια αρχή του CCP 
έρχεται σε διαβούλευση με την αρμόδια 
αρχή του τόπου διαπραγμάτευσης πριν 
λάβει απόφαση για άρνηση χορήγησης 
πρόσβασης στον τόπο διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3α και 4, 
και της υποβάλλει εγγράφως πλήρη 
αιτιολόγηση της απόφασης. Όταν η 
αρμόδια αρχή του τόπου 



AM\901886EL.doc 201/204 PE489.477v01-00

EL

διαπραγμάτευσης διαφωνεί με απόφαση 
που έλαβε η αρμόδια αρχή του CCP 
σύμφωνα με την παράγραφο 3α ή 4, 
οποιαδήποτε από τις δύο αρμόδιες αρχές 
μπορεί να φέρει το θέμα ενώπιον της 
ΕΑΚΑΑ, η οποία μπορεί να ενεργεί στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν 
ανατεθεί δυνάμει του άρθρου 19 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 613
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με τα 
οποία προσδιορίζονται:

Or. en

Τροπολογία 614
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, μετά από διαβουλεύσεις με την 
ΕΑΚΑΑ και σύμφωνα με το άρθρο 41, 
θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται:

Or. pl
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Τροπολογία 615
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι όροι υπό τους οποίους ένας CCP 
μπορεί να αρνηθεί πρόσβαση, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων που 
βασίζονται στον όγκο των συναλλαγών, 
στον αριθμό και το είδος των χρηστών ή σε 
άλλους παράγοντες που δημιουργούν 
αδικαιολόγητους κινδύνους·

(α) οι όροι υπό τους οποίους ένας CCP 
μπορεί να αρνηθεί πρόσβαση, μόνο στις 
περιπτώσεις που η πρόσβαση αυτή θα 
έθετε σε κίνδυνο την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία των αγορών ή θα 
είχε δυσμενείς συνέπειες όσον αφορά τον 
συστημικό κίνδυνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι ευθυγραμμίζεται η διαδικασία πρόσβασης με εκείνη του EMIR. 

Τροπολογία 616
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι όροι υπό τους οποίους ένας CCP 
μπορεί να αρνηθεί πρόσβαση, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων που 
βασίζονται στον όγκο των συναλλαγών, 
στον αριθμό και το είδος των χρηστών ή σε 
άλλους παράγοντες που δημιουργούν 
αδικαιολόγητους κινδύνους·

(α) οι όροι υπό τους οποίους ένας CCP 
μπορεί να αρνηθεί πρόσβαση για 
μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και μέσα 
χρηματαγοράς, συμπεριλαμβανομένων 
των όρων που βασίζονται στον όγκο των 
συναλλαγών, στον αριθμό και το είδος των 
χρηστών ή σε άλλους παράγοντες που 
δημιουργούν αδικαιολόγητους κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 617
Sharon Bowles
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι όροι υπό τους οποίους ένας CCP 
μπορεί να αρνηθεί πρόσβαση,
συμπεριλαμβανομένων των όρων που 
βασίζονται στον όγκο των συναλλαγών, 
στον αριθμό και το είδος των χρηστών ή 
σε άλλους παράγοντες που δημιουργούν 
αδικαιολόγητους κινδύνους·

(α) οι όροι υπό τους οποίους ένας CCP 
μπορεί να αρνηθεί πρόσβαση, οι οποίοι 
είναι διαφανείς, ανάλογοι και 
αμερόληπτοι όροι που βασίζονται στο 
ερώτημα εάν η πρόσβαση αυτή θα 
απειλούσε αδιαμφισβήτητα και σοβαρά 
την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των 
CCP ή τη λειτουργία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών με τρόπο 
που θα προκαλούσε συστημικό κίνδυνο.

Or. en

Τροπολογία 618
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται 
πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της 
εμπιστευτικότητας των παρεχόμενων 
πληροφοριών σχετικά με
χρηματοπιστωτικά μέσα κατά τη φάση 
ανάπτυξης, της απουσίας διακρίσεων και 
της διαφάνειας όσον αφορά τα τέλη 
εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις εξασφάλισης 
και τις λειτουργικές απαιτήσεις σχετικά με 
τον καθορισμό περιθωρίων.

(β) οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται 
πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της 
εμπιστευτικότητας των παρεχόμενων 
πληροφοριών σχετικά με μεταβιβάσιμες 
κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς
κατά τη φάση ανάπτυξης, της απουσίας 
διακρίσεων και της διαφάνειας όσον 
αφορά τα τέλη εκκαθάρισης, τις 
απαιτήσεις εξασφάλισης και τις 
λειτουργικές απαιτήσεις σχετικά με τον 
καθορισμό περιθωρίων.

Or. en

Τροπολογία 619
Sharon Bowles, Olle Schmidt



PE489.477v01-00 204/204 AM\901886EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών προτύπων στην Επιτροπή 
εντός [xx] από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 620
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 a
Υποχρέωση εκκαθάρισης για μετοχές και 

ομολογίες που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες 

αγορές, ΠΜΔ και ΜΟΔ
Ο διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ εξασφαλίζει ότι όλες οι 
συναλλαγές σε μετοχές και ομολογίες που 
πραγματοποιούνται σε ρυθμιζόμενη 
αγορά, σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ 
εκκαθαρίζονται από CCP, εφόσον ένας 
CCP δεχθεί να εκκαθαρίσει το εν λόγω 
χρηματοπιστωτικό μέσο.

Or. en


