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Τροπολογία 621
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Leonardo Domenici, Elisa Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

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 29 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Τροπολογία 622
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe’s market infrastructures 
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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 623
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

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 
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 624
Ildikó Gáll-Pelcz
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

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. Ο κατακερματισμός μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την εποπτεία και τη 
διαχείριση κινδύνου. Οι διατάξεις περί πρόσβασης για τα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο 
συναλλαγών στο χρηματιστήριο θα κατακερματίσει τις αγορές αυτές, θέτοντας σε κίνδυνο την 
αντοχή του μηχανισμού διαμόρφωσης τιμών.

Τροπολογία 625
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 626
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8α του 
κανονισμού [ ] (EMIR), ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης παρέχει πληροφορίες 
συναλλαγών, χωρίς διακρίσεις και με 
διαφάνεια, εκτός των άλλων και όσον 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8α του 
κανονισμού [ ] (EMIR), ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης παρέχει 
μετασυναλλακτικές πληροφορίες, χωρίς 
διακρίσεις και με διαφάνεια, εκτός των 
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αφορά τα σχετικά με την πρόσβαση τέλη, 
κατόπιν αιτήσεως σε κάθε CCP που έχει 
άδεια λειτουργίας ή έχει αναγνωρισθεί 
βάσει του κανονισμού [ ] (EMIR) και ο 
οποίος επιθυμεί να εκκαθαρίζει 
συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα 
που εκτελούνται στον εν λόγω τόπο 
διαπραγμάτευσης. Η απαίτηση αυτή δεν 
εφαρμόζεται σε συμβόλαια παραγώγων 
που υπόκεινται ήδη στις υποχρεώσεις 
πρόσβασης δυνάμει του άρθρου 8α του 
κανονισμού [EMIR].

άλλων και όσον αφορά τα σχετικά με την 
πρόσβαση τέλη, κατόπιν αιτήσεως σε κάθε 
CCP που έχει άδεια λειτουργίας ή έχει 
αναγνωρισθεί βάσει του κανονισμού [ ] 
(EMIR) και ο οποίος επιθυμεί να 
εκκαθαρίζει συναλλαγές σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα, μόνο αν υπάρχει 
απειλή για την ομαλή και εύρυθμη 
λειτουργία των χρηματοπιστωτικών 
αγορών. Η απαίτηση αυτή δεν 
εφαρμόζεται σε συμβόλαια παραγώγων 
που υπόκεινται ήδη στις υποχρεώσεις 
πρόσβασης δυνάμει του άρθρου 8α του 
κανονισμού [EMIR].

Or. en

Τροπολογία 627
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8α του 
κανονισμού [ ] (EMIR), ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης παρέχει πληροφορίες 
συναλλαγών, χωρίς διακρίσεις και με 
διαφάνεια, εκτός των άλλων και όσον 
αφορά τα σχετικά με την πρόσβαση τέλη, 
κατόπιν αιτήσεως σε κάθε CCP που έχει 
άδεια λειτουργίας ή έχει αναγνωρισθεί 
βάσει του κανονισμού [ ] (EMIR) και ο 
οποίος επιθυμεί να εκκαθαρίζει 
συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα 
που εκτελούνται στον εν λόγω τόπο 
διαπραγμάτευσης. Η απαίτηση αυτή δεν 
εφαρμόζεται σε συμβόλαια παραγώγων 
που υπόκεινται ήδη στις υποχρεώσεις 
πρόσβασης δυνάμει του άρθρου 8α του 
κανονισμού [EMIR].

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8α του 
κανονισμού [ ] (EMIR), ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης παρέχει πληροφορίες 
συναλλαγών, με αντικειμενικότητα και 
διαφάνεια, εκτός των άλλων και όσον 
αφορά τα σχετικά με την πρόσβαση τέλη,
κατόπιν αιτήσεως σε κάθε CCP που έχει 
άδεια λειτουργίας ή έχει αναγνωρισθεί 
βάσει του κανονισμού [ ] (EMIR) και ο 
οποίος επιθυμεί να εκκαθαρίζει 
συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα 
που εκτελούνται στον εν λόγω τόπο 
διαπραγμάτευσης, εκτός αν είναι σαφές 
ότι η πρόσβαση αυτή θα έθετε υπό απειλή 
την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του 
τόπου διαπραγμάτευσης ή τη λειτουργία 
των χρηματοπιστωτικών αγορών, κατά 
τρόπο που συνιστά συστημικό κίνδυνο. Η 
απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται σε 
συμβόλαια παραγώγων που υπόκεινται ήδη 
στις υποχρεώσεις πρόσβασης δυνάμει του 
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άρθρου 8α του κανονισμού [EMIR].

Or. en

Τροπολογία 628
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8α του 
κανονισμού [ ] (EMIR), ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης παρέχει πληροφορίες 
συναλλαγών, χωρίς διακρίσεις και με 
διαφάνεια, εκτός των άλλων και όσον 
αφορά τα σχετικά με την πρόσβαση τέλη, 
κατόπιν αιτήσεως σε κάθε CCP που έχει 
άδεια λειτουργίας ή έχει αναγνωρισθεί 
βάσει του κανονισμού [ ] (EMIR) και ο 
οποίος επιθυμεί να εκκαθαρίζει 
συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα 
που εκτελούνται στον εν λόγω τόπο 
διαπραγμάτευσης. Η απαίτηση αυτή δεν 
εφαρμόζεται σε συμβόλαια παραγώγων 
που υπόκεινται ήδη στις υποχρεώσεις 
πρόσβασης δυνάμει του άρθρου 8α του 
κανονισμού [EMIR].

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [EMIR], ένας 
τόπος διαπραγμάτευσης παρέχει 
πληροφορίες συναλλαγών, χωρίς 
διακρίσεις και με διαφάνεια, εκτός των 
άλλων και όσον αφορά τα σχετικά με την 
πρόσβαση τέλη, κατόπιν αιτήσεως σε κάθε 
CCP που έχει άδεια λειτουργίας ή έχει 
αναγνωρισθεί βάσει του κανονισμού [ ] 
(EMIR) και ο οποίος επιθυμεί να 
εκκαθαρίζει συναλλαγές σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα που εκτελούνται 
στον εν λόγω τόπο διαπραγμάτευσης. Η 
απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται σε 
συμβόλαια παραγώγων που υπόκεινται ήδη 
στις υποχρεώσεις πρόσβασης δυνάμει του 
άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[EMIR].

Or. en

Τροπολογία 629
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Αν κεντρικός αντισυμβαλλόμενος 
διαθέτει μερίδιο αγοράς στον κλάδο της 
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εκκαθάρισης το οποίο του εξασφαλίζει 
δεσπόζουσα θέση είτε στην Ευρώπη είτε 
σε τρίτη χώρα, δεν μπορεί να κάνει χρήση 
του δικαιώματος πρόσβασης σε τόπους 
διαπραγμάτευσης, που προβλέπεται από 
το άρθρο 29 παράγραφος 1, για να 
ενισχύσει τη θέση του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φορείς που διαθέτουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά μπορεί να κάνουν αθέμιτη χρήση των 
δικαιωμάτων πρόσβασης για να ενισχύσουν τη θέση τους και να εξαλείψουν τον ανταγωνισμό. 
Απαιτείται μια διάταξη για την αποτροπή του αρνητικού αυτού φαινομένου στον τομέα των 
παραγώγων, δεδομένου ότι οι υπάρχοντες φορείς εκκαθάρισης μπορούν να εκμεταλλευτούν την 
ισχύ τους για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν πελατεία για προϊόντα που διατίθενται σε 
νέους ή μικρότερους τόπους διαπραγμάτευσης. Ελλείψει τέτοιας διάταξης, δεν μπορεί να 
υπάρξει ανταγωνισμός στην εκκαθάριση παραγώγων.

Τροπολογία 630
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η πρόσβαση στις πληροφορίες 
συναλλαγών που καθορίζονται στο άρθρο 
29 παράγραφος 1 σχετικά με παράγωγα 
χρηματοπιστωτικά μέσα άλλα από τους 
εξωχρηματιστηριακούς τίτλους που 
υπάγονται στον κανονισμό [] (EMIR) 
απαιτείται μόνο από τόπους 
διαπραγμάτευσης που αντιπροσωπεύουν 
πάνω από το 10% των συνολικών 
ευρωπαϊκών συναλλαγών με παράγωγα 
χρηματοπιστωτικά μέσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, σε σχέση με τα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής σε 
οργανωμένους τόπους διαπραγμάτευσης, να προσφέρεται στους συμμετέχοντες στην αγορά 
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επιλογή όσον αφορά τους φορείς εκκαθάρισης και τους τόπους διαπραγμάτευσης. Προκειμένου, 
ωστόσο, να εξασφαλιστεί όντως η δυνατότητα ανταγωνισμού και καινοτομίας, οι διατάξεις περί 
πρόσβασης θα πρέπει να ισχύουν μόνο για όσους ήδη ασκούν ουσιαστική δραστηριότητα 
συναλλαγών. Οι νεοεισερχόμενοι δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν 
πληροφορίες συναλλαγών έως ότου φτάσουν ένα συγκεκριμένο μέγεθος στην αγορά.

Τροπολογία 631
Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για παράγωγα χρηματοπιστωτικά 
μέσα άλλα από τους 
εξωχρηματιστηριακούς τίτλους, η 
πρόσβαση στις πληροφορίες συναλλαγών 
που καθορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 απαιτείται μόνο από 
τόπους διαπραγμάτευσης που 
αντιπροσωπεύουν πάνω από το 10% των 
συνολικών ευρωπαϊκών συναλλαγών με 
παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Or. en

Τροπολογία 632
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο τόπος διαπραγμάτευσης απαντά 
εγγράφως στον CCP 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 τόπος διαπραγμάτευσης 
μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση μόνο υπό 
τους όρους της παραγράφου 6. Εάν ο τόπος 

3. Ο τόπος διαπραγμάτευσης απαντά 
εγγράφως στον CCP 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 τόπος διαπραγμάτευσης 
μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση με βάση 
εμπεριστατωμένη ανάλυση κινδύνου και 
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διαπραγμάτευσης αρνηθεί την πρόσβαση, 
οφείλει να παράσχει πλήρη αιτιολογία 
στην απάντησή του προς τον CCP και να 
ενημερώσει την οικεία αρμόδια αρχή 
εγγράφως για την απόφασή του. Ο τόπος 
διαπραγμάτευσης καθιστά δυνατή την 
πρόσβαση εντός τριών μηνών από την 
παροχή θετικής απάντησης στην αίτηση 
πρόσβασης.

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

Or. en

Τροπολογία 633
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο τόπος διαπραγμάτευσης απαντά 
εγγράφως στον CCP 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 τόπος διαπραγμάτευσης 
μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση μόνο υπό 
τους όρους της παραγράφου 6. Εάν ο τόπος 
διαπραγμάτευσης αρνηθεί την πρόσβαση, 
οφείλει να παράσχει πλήρη αιτιολογία 
στην απάντησή του προς τον CCP και να 
ενημερώσει την οικεία αρμόδια αρχή 
εγγράφως για την απόφασή του. Ο τόπος 
διαπραγμάτευσης καθιστά δυνατή την 
πρόσβαση εντός τριών μηνών από την 
παροχή θετικής απάντησης στην αίτηση 
πρόσβασης.

3. Ο τόπος διαπραγμάτευσης απαντά 
εγγράφως στον CCP 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 τόπος διαπραγμάτευσης 
μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση μόνο υπό 
τους όρους των παραγράφων 4 και 6. Εάν 
ο τόπος διαπραγμάτευσης αρνηθεί την 
πρόσβαση, οφείλει να παράσχει πλήρη 
αιτιολογία στην απάντησή του προς τον 
CCP και να ενημερώσει την οικεία 
αρμόδια αρχή εγγράφως για την απόφασή 
του. Ο τόπος διαπραγμάτευσης καθιστά 
δυνατή την πρόσβαση εντός τριών μηνών 
από την παροχή θετικής απάντησης στην 
αίτηση πρόσβασης.

Or. en

Τροπολογία 634
Sharon Bowles, Olle Schmidt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Αν ένας τόπος διαπραγμάτευσης 
αρνηθεί την πρόσβαση σε κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο 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 τόπος διαπραγμάτευσης δεν έχει 
συμμορφωθεί προς τις παραγράφους 1 
και 3, ενημερώνει τον τόπο 
διαπραγμάτευσης, τον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο, και την αρμόδια αρχή 
του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου 
σχετικά με την απόφασή του και 
διατάσσει τον τόπο διαπραγμάτευσης να 
καταστήσει δυνατή την πρόσβαση μέσα 
σε τρεις μήνες.

Or. en

Τροπολογία 635
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. 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 ή 
εύρυθμη λειτουργία των 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 

4. 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 ή 
εύρυθμη λειτουργία των 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 
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πλήρη αιτιολογία στον τόπο 
διαπραγμάτευσης και στον CCP, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποδεικτικά 
στοιχεία στα οποία βασίζεται η απόφασή 
της.

πλήρη αιτιολογία στον τόπο 
διαπραγμάτευσης και στον CCP, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποδεικτικά 
στοιχεία στα οποία βασίζεται η απόφασή 
της. Για εξωχρηματιστηριακούς τίτλους, 
η πρόσβαση του κεντρικού 
αντισυμβαλλομένου σε έναν τόπο 
διαπραγμάτευσης επιτρέπεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κανονισμού [] 
(EMIR).

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι οι εξωχρηματιστηριακοί τίτλοι, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών 
τους, αντιμετωπίζονται ξεχωριστά στο κείμενο του EMIR. Τα άλλα χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα, και ιδιαίτερα τα παράγωγα που γίνονται δεκτά στις ρυθμιζόμενες αγορές, θα πρέπει 
να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του MIFIR που αφορούν τα δικαιώματα 
πρόσβασης.

Τροπολογία 636
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. 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 ή
εύρυθμη λειτουργία των 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 τόπο 
διαπραγμάτευσης και στον CCP, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποδεικτικά 
στοιχεία στα οποία βασίζεται η απόφασή 
της.

4. 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 σαφώς και 
ουσιαστικά την ομαλή και εύρυθμη 
λειτουργία του τόπου διαπραγμάτευσης ή 
των χρηματοπιστωτικών αγορών, κατά 
τρόπο που προκαλεί συστημικό κίνδυνο ή  
υπό άλλες προϋποθέσεις που θα 
καθοριστούν από την Επιτροπή με βάση 
την παράγραφο 6 κατωτέρω. Η σχετική 
απόφαση πρέπει να βασίζεται σε 
εμπεριστατωμένη ανάλυση κινδύνου και 
να λαμβάνει υπόψη ότι καμία διάταξη του 
EMIR δεν εμποδίζει τα συμβαλλόμενα 
μέρη να συμφωνήσουν σε διμερή 



AM\901887EL.doc 13/135 PE489.478v01-00

EL

διαλειτουργικότητα, είτε πρόκειται για 
μετοχές, είτε για παράγωγα είτε για άλλα 
μέσα. Εάν η αρμόδια αρχή αρνηθεί την 
πρόσβαση, εκδίδει την απόφασή της εντός 
δύο μηνών από τη λήψη της αίτησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 και παρέχει 
πλήρη αιτιολογία στον τόπο 
διαπραγμάτευσης και στον CCP, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποδεικτικά 
στοιχεία στα οποία βασίζεται η απόφασή 
της.

Or. en

Τροπολογία 637
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. 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 ή 
εύρυθμη λειτουργία των 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 τόπο 
διαπραγμάτευσης και στον CCP, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποδεικτικά 
στοιχεία στα οποία βασίζεται η απόφασή 
της.

4. 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 ή 
εύρυθμη λειτουργία των αγορών, ή θα είχε 
ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της θέσης 
ενός CCP που διαθέτει ήδη σημαντικό 
μερίδιο αγοράς στον ευρωπαϊκό κλάδο 
της εκκαθάρισης. 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. Για εξωχρηματιστηριακούς 
τίτλους, η πρόσβαση του CCP σε έναν 
τόπο διαπραγμάτευσης επιτρέπεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
[] (EMIR).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο 
συναλλαγής σε οργανωμένους τόπους διαπραγμάτευσης, και ιδιαίτερα σε σχέση με τα 
παράγωγα, να προσφέρεται στους συμμετέχοντες στην αγορά επιλογή όσον αφορά τους φορείς 
εκκαθάρισης και τους τόπους διαπραγμάτευσης. Προκειμένου, ωστόσο, να εξασφαλιστεί όντως 
η δυνατότητα ανταγωνισμού και καινοτομίας, οι διατάξεις περί πρόσβασης δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την αύξηση σημαντικών μεριδίων αγοράς και την ενίσχυση των φορέων 
που κατέχουν δεσπόζουσα θέση.

Τροπολογία 638
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. 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 ή 
εύρυθμη λειτουργία των 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 τόπο 
διαπραγμάτευσης και στον CCP, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποδεικτικά 
στοιχεία στα οποία βασίζεται η απόφασή 
της.

4. Για χρηματοπιστωτικά μέσα άλλα από 
τα παράγωγα, 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 ή 
εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Για 
παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, η 
πρόσβαση του CCP σε τόπο 
διαπραγμάτευσης παρέχεται μόνο εφόσον 
δεν απαιτεί διαλειτουργικότητα ή δεν 
απειλεί την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία 
των αγορών, ιδίως λόγω 
κατακερματισμού της ρευστότητας, ο δε 
τόπος διαπραγμάτευσης έχει συστήσει 
κατάλληλους μηχανισμούς για την 
πρόληψη του κατακερματισμού αυτού.
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 
αιτιολόγηση στον τόπο διαπραγμάτευσης 
και στον CCP, συμπεριλαμβάνοντας τα 
αποδεικτικά στοιχεία στα οποία 
βασίζεται η απόφασή της.

Or. en
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Τροπολογία 639
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. 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 ή 
εύρυθμη λειτουργία των 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 τόπο 
διαπραγμάτευσης και στον CCP, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποδεικτικά 
στοιχεία στα οποία βασίζεται η απόφασή 
της.

4. Για χρηματοπιστωτικά μέσα άλλα από 
τους εξωχρηματιστηριακούς τίτλους, 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 ή 
εύρυθμη λειτουργία των 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 τόπο 
διαπραγμάτευσης και στον CCP, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποδεικτικά 
στοιχεία στα οποία βασίζεται η απόφασή 
της. Για εξωχρηματιστηριακούς τίτλους, 
η πρόσβαση του κεντρικού 
αντισυμβαλλομένου σε έναν τόπο 
διαπραγμάτευσης επιτρέπεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κανονισμού [] 
(EMIR).

Or. en

Τροπολογία 640
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρμόδια αρχή στην οποία υπάγεται ο 
τόπος διαπραγμάτευσης μπορεί να αρνηθεί 
την πρόσβαση ενός CCP σε τόπο 

4. Για μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και 
μέσα χρηματαγοράς, η αρμόδια αρχή στην 
οποία υπάγεται ο τόπος διαπραγμάτευσης 
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διαπραγμάτευσης μόνον εάν η εν λόγω 
πρόσβαση θα απειλούσε την ομαλή ή 
εύρυθμη λειτουργία των 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 τόπο 
διαπραγμάτευσης και στον CCP, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποδεικτικά 
στοιχεία στα οποία βασίζεται η απόφασή 
της.

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 εκδίδεται μέσα 
σε δύο μήνες από την παραλαβή του 
αιτήματος του CCP, ενώ μέσα σε ένα 
μήνα από το αίτημα πρέπει να υποβληθεί 
έκθεση από την αγορά στόχο. 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 
επιτύχουν οι πελάτες και τα ιδρύματα. Οι προτεινόμενες διαδικασίες θα βοηθήσουν στην 
επιλογή των σημαντικότερων συνδέσεων σε κάθε πλατφόρμα συναλλαγών.

Τροπολογία 641
Anne E. Jensen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. 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 ή 
εύρυθμη λειτουργία των 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 τόπο 
διαπραγμάτευσης και στον CCP, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποδεικτικά 
στοιχεία στα οποία βασίζεται η απόφασή 
της.

4. 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 ή 
εύρυθμη λειτουργία των 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 τόπο 
διαπραγμάτευσης και στον CCP, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποδεικτικά 
στοιχεία στα οποία βασίζεται η απόφασή 
της. Για παράγωγα χρηματοπιστωτικά 
μέσα άλλα από τα εξωχρηματιστηριακά, 
η πρόσβαση ενός CCP σε έναν τόπο 
διαπραγμάτευσης χορηγείται μόνο αν οι 
αρμόδιες αρχές είναι πεπεισμένες ότι οι 
ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας δεν θα 
θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα και τη 
συνοχή της διαδικασίας εκκαθάρισης. 
Για εξωχρηματιστηριακούς τίτλους, η 
πρόσβαση του κεντρικού 
αντισυμβαλλομένου σε έναν τόπο 
διαπραγμάτευσης επιτρέπεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κανονισμού [] 
(EMIR).

Or. en

Τροπολογία 642
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών, η ΕΑΚΑΑ επιλύει τυχόν 



PE489.478v01-00 18/135 AM\901887EL.doc

EL

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 643
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όταν ο CCP και ο τόπος 
διαπραγμάτευσης βασίζονται σε 
διαφορετικά κράτη μέλη, η αρμόδια αρχή 
του τόπου διαπραγμάτευσης έρχεται σε 
διαβούλευση με την αρμόδια αρχή του 
CCP πριν λάβει απόφαση για άρνηση 
χορήγησης πρόσβασης στον CCP 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3α και 4, 
και της υποβάλλει εγγράφως πλήρη 
αιτιολόγηση της απόφασης. Όταν η 
αρμόδια αρχή του CCP διαφωνεί με 
απόφαση που έλαβε η αρμόδια αρχή του 
τόπου διαπραγμάτευσης 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
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Τροπολογία 644
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα μπορεί να 
ζητήσει πρόσβαση σε τόπο 
διαπραγμάτευσης της Ένωσης, εφόσον ο 
εν λόγω CCP αναγνωρίζεται βάσει του 
άρθρου 23 του κανονισμού [EMIR] και 
υπό την προϋπόθεση ότι το νομικό πλαίσιο 
της τρίτης χώρας αυτής προβλέπει 
ουσιαστική ισοδύναμη αναγνώριση ενός 
CCP που έχει άδεια λειτουργίας δυνάμει 
του κανονισμού [EMIR] προκειμένου να 
ζητεί πρόσβαση σε τόπους 
διαπραγμάτευσης εγκατεστημένους στην 
εν λόγω τρίτη χώρα.

5. Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα μπορεί να 
ζητήσει πρόσβαση σε τόπο 
διαπραγμάτευσης της Ένωσης, εφόσον ο 
εν λόγω CCP αναγνωρίζεται βάσει του 
άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[EMIR] και υπό την προϋπόθεση ότι το 
νομικό πλαίσιο της τρίτης χώρας αυτής 
προβλέπει ουσιαστική ισοδύναμη 
αναγνώριση ενός CCP που έχει άδεια 
λειτουργίας δυνάμει του κανονισμού 
[EMIR] προκειμένου να ζητεί πρόσβαση 
σε τόπους διαπραγμάτευσης 
εγκατεστημένους στην εν λόγω τρίτη 
χώρα.

Or. en

Τροπολογία 645
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – 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 σύμφωνα με το άρθρο 41, θεσπίζει 
για μέσα άλλα από τους 
εξωχρηματιστηριακούς τίτλους, μέτρα με 
τα οποία προσδιορίζονται:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι οι εξωχρηματιστηριακοί τίτλοι, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών 
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τους, αντιμετωπίζονται ξεχωριστά στο κείμενο του EMIR. Τα άλλα χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα, και ιδιαίτερα τα παράγωγα που γίνονται δεκτά στις ρυθμιζόμενες αγορές, θα πρέπει 
να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του MIFIR που αφορούν τα δικαιώματα 
πρόσβασης. Πρέπει να αποσαφηνιστεί η έννοια της δεσπόζουσας θέσης, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ταχύτερη και συνεπέστερη εφαρμογή της στην Ευρώπη.

Τροπολογία 646
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – 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 647
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) οι όροι υπό τους οποίους ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης μπορεί να αρνηθεί 
πρόσβαση, μόνο στις περιπτώσεις που η 
πρόσβαση αυτή θα έθετε σε κίνδυνο την 
ομαλή και απρόσκοπτή 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, και παρέχεται στην 
ΕΑΚΑΑ εξουσία δεσμευτικής διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών μεταξύ αρμόδιων 
αρχών. Δεδομένου του υποκειμενικού χαρακτήρα ορισμένων κριτηρίων, τούτο είναι ιδιαίτερα 
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σημαντικό στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Τροπολογία 648
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) οι όροι υπό τους οποίους ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης μπορεί να αρνηθεί 
πρόσβαση, οι οποίοι πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, 
αντικειμενικότητα, αναλογικότητα και 
αμεροληψία, και να συμπεριλαμβάνουν 
όρους που βασίζονται στον όγκο των 
συναλλαγών, στον αριθμό των χρηστών ή 
σε άλλους παράγοντες που δημιουργούν 
αδικαιολόγητους κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
σχετίζονται με την ομαλή και εύρυθμη 
λειτουργία των αγορών.·

Or. en

Τροπολογία 649
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) οι όροι υπό τους οποίους ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης μπορεί να αρνηθεί 
πρόσβαση, στους οποίους πρέπει να 
περιλαμβάνονται όροι που βασίζονται 
στον όγκο των συναλλαγών, στον αριθμό 
των χρηστών ή σε άλλους παράγοντες που 
δημιουργούν αδικαιολόγητους κινδύνους·

Or. en



PE489.478v01-00 22/135 AM\901887EL.doc

EL

Τροπολογία 650
Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) οι όροι υπό τους οποίους ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης μπορεί να αρνηθεί 
πρόσβαση για μέσα άλλα από τους 
εξωχρηματιστηριακούς τίτλους, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων που 
βασίζονται στον όγκο των συναλλαγών, 
στον αριθμό των χρηστών ή σε άλλους 
παράγοντες που δημιουργούν 
αδικαιολόγητους κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 651
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – 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 σχετικά με 
την πρόσβαση τέλη.

β) οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται 
πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων της 
ζήτησης από τους πελάτες και κριτηρίων 
ασφάλειας, επαρκών μηχανισμών για τη 
διαχείριση του κατακερματισμού της 
ρευστότητας, της αναγκαιότητας για 
ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας, της 
εμπιστευτικότητας των παρεχόμενων 
πληροφοριών σχετικά με 
χρηματοπιστωτικά μέσα κατά τη φάση 
ανάπτυξης, της απουσίας διακρίσεων και 
της διαφάνειας όσον αφορά τα σχετικά με 
την πρόσβαση τέλη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στους όρους πρόσβασης θα πρέπει να προσδιορίζεται αν απαιτούνται ρυθμίσεις 
διαλειτουργικότητας ή μηχανισμός για τον κατακερματισμό της ρευστότητας.

Τροπολογία 652
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) μερίδιο αγοράς στον κλάδο της 
εκκαθάρισης το οποίο εξασφαλίζει 
δεσπόζουσα θέση είτε στην Ευρώπη είτε 
σε τρίτη χώρα, για τους σκοπούς του 
άρθρου 29 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
(νέο)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση: Πρέπει να είναι σαφές ότι οι εξωχρηματιστηριακοί τίτλοι, λόγω των ειδικών 
χαρακτηριστικών τους, αντιμετωπίζονται ξεχωριστά στο κείμενο του EMIR. Τα άλλα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, και ιδιαίτερα τα παράγωγα που γίνονται δεκτά στις ρυθμιζόμενες 
αγορές, θα πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του MIFIR που 
αφορούν τα δικαιώματα πρόσβασης. Πρέπει να αποσαφηνιστεί η έννοια της δεσπόζουσας 
θέσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ταχύτερη και συνεπέστερη εφαρμογή της στην Ευρώπη.

Τροπολογία 653
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 654
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ό,τι θα συνιστούσε απειλή για την 
ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των 
αγορών, που θα δικαιολογούσε την 
άρνηση πρόσβασης εκ μέρους των 
αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 
29 παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστούν οι έννοιες του τι συνιστά απειλή για την ομαλή και εύρυθμη 
λειτουργία των αγορών και τι θα αποτελούσε σημαντικό μερίδιο αγοράς στον ευρωπαϊκό κλάδο 
εκκαθάρισης.

Τροπολογία 655
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) ό,τι θα συνιστούσε σημαντικό 
μερίδιο αγοράς στον ευρωπαϊκό κλάδο 
εκκαθάρισης για τους σκοπούς του 
άρθρου 29 παράγραφος 4.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστούν οι έννοιες του τι συνιστά απειλή για την ομαλή και εύρυθμη 
λειτουργία των αγορών και τι θα αποτελούσε σημαντικό μερίδιο αγοράς στον ευρωπαϊκό κλάδο 
εκκαθάρισης.

Τροπολογία 656
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό της έννοιας του 
κατακερματισμού της ρευστότητας για 
παράγωγα που δεν υπόκεινται ήδη στις 
υποχρεώσεις πρόσβασης δυνάμει του 
άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[EMIR]. Αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων αντικατοπτρίζουν, 
όπου είναι δυνατόν, τα κανονιστικά 
τεχνικά πρότυπα που υιοθέτησε η 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 5α του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/... (EMIR). Η 
ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν 
λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την …*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 657
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 658
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νομικό προηγούμενο στην ΕΕ αναγνωρίζει και δημιουργεί ένα δίκαιο πλαίσιο για την 
ανάπτυξη και την έγκριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας φορέων που έχουν καταρτίσει 
κριτήρια αναφοράς.  Οι διατάξεις είναι ασυμβίβαστες με το προηγούμενο αυτό και λειτουργούν 
ως ισχυρό αντικίνητρο για την περαιτέρω καινοτομία και τις επενδύσεις.  Θα είναι λοιπόν να 
διαγραφούν. Θα άξιζε τουλάχιστον να αρχίσει διάλογος για το συγκεκριμένο θέμα.

Τροπολογία 659
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Das Wettbewerbsrecht kennt die wettbewerbsfördernde und wohlfahrtsteigernde Wirkung des 
Schutzes geistiger Eigentumsrechte. Indizes enthalten eine Reihe von Rechten an geistigem 
Eigentum. Es gibt einen starken Wettbewerb zwischen den Indexanbietern (Russell, Dow 
Jones, S&P, FTSE, STOXX, etc.). Weiterhin haben die Betreiber von Terminbörsen und CCPs 
Zugang zu verschiedenen Index-Lizenzen und konkurrieren effektiv. Der Erfolg eines 
Indexprodukts erfordert erhebliche Investitionen sowohl durch den Indexanbieter als auch 
den Handelsplatz bzw. CCP.Der Anreiz für Innovation muss erhalten bleiben, ansonsten gibt 
es keine Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Produkte.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 30 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Τροπολογία 660
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 661
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η αξία ενός χρηματοπιστωτικού μέσου 
υπολογίζεται βάσει κριτηρίου αναφοράς, 

Εάν η αξία ενός χρηματοπιστωτικού μέσου 
υπολογίζεται βάσει δείκτη αναφοράς, τα 
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τα πρόσωπα που διαθέτουν ιδιοκτησιακά 
δικαιώματα επί του κριτηρίου αναφοράς 
διασφαλίζουν ότι επιτρέπεται στους CCP 
και στους τόπους διαπραγμάτευσης, για 
τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης και 
της εκκαθάρισης, μη διακριτική πρόσβαση:

πρόσωπα που διαθέτουν ιδιοκτησιακά 
δικαιώματα επί του δείκτη αναφοράς 
διασφαλίζουν ότι επιτρέπεται στους CCP 
και στους τόπους διαπραγμάτευσης, για 
τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης και 
της εκκαθάρισης, μη διακριτική πρόσβαση:

Or. en

Τροπολογία 662
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η αξία ενός χρηματοπιστωτικού μέσου 
υπολογίζεται βάσει κριτηρίου αναφοράς, 
τα πρόσωπα που διαθέτουν ιδιοκτησιακά 
δικαιώματα επί του κριτηρίου αναφοράς 
διασφαλίζουν ότι επιτρέπεται στους CCP 
και στους τόπους διαπραγμάτευσης, για 
τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης και 
της εκκαθάρισης, μη διακριτική 
πρόσβαση:

Εάν η αξία ενός χρηματοπιστωτικού μέσου 
υπολογίζεται βάσει κριτηρίου αναφοράς, 
τα πρόσωπα που διαθέτουν ιδιοκτησιακά 
δικαιώματα επί του κριτηρίου αναφοράς 
διασφαλίζουν ότι επιτρέπεται στους CCP 
και στους τόπους διαπραγμάτευσης, για 
τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών σε 
πελάτες σε σχέση με τη λειτουργία τόπου 
διαπραγμάτευσης ή εκκαθάρισης, μη 
διακριτική πρόσβαση:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί τόποι διαπραγμάτευσης λειτουργούν υπό τη διεύθυνση επενδυτικών επιχειρήσεων που 
συναλλάσσονται ή επιθυμούν να συναλλαγούν με μέσα στα οποία έχουν εφαρμογή τα κριτήρια 
αναφοράς, για σκοπούς άλλους από τη λειτουργία του τόπου εγκατάστασης. Είναι θεμιτό να 
περιοριστεί η υποχρέωση των κατόχων κριτηρίων αναφοράς (πολλοί από τους οποίους δεν 
είναι οι ίδιοι φορείς εκκαθάρισης ή φορείς εκμετάλλευσης τόπων διαπραγμάτευσης) για παροχή 
πληροφοριών και αδειών μόνο στις χρήσεις που υπάγονται στον MIFIR.

Τροπολογία 663
Sharon Bowles
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η αξία ενός χρηματοπιστωτικού μέσου 
υπολογίζεται βάσει κριτηρίου αναφοράς, 
τα πρόσωπα που διαθέτουν ιδιοκτησιακά 
δικαιώματα επί του κριτηρίου αναφοράς 
διασφαλίζουν ότι επιτρέπεται στους CCP 
και στους τόπους διαπραγμάτευσης, για 
τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης και 
της εκκαθάρισης, μη διακριτική πρόσβαση:

Εάν η αξία ενός προϊόντος ή 
χρηματοπιστωτικού μέσου υπολογίζεται 
βάσει δείκτη αναφοράς, τα πρόσωπα που 
διαθέτουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα επί 
του δείκτη αναφοράς διασφαλίζουν ότι 
επιτρέπεται στους CCP και στους τόπους 
διαπραγμάτευσης, για τους σκοπούς της 
διαπραγμάτευσης και της εκκαθάρισης, μη 
διακριτική πρόσβαση:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για μεγαλύτερη σαφήνεια.

Τροπολογία 664
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) στις σχετικές τιμές και ροές δεδομένων, 
καθώς και στις πληροφορίες σχετικά με τη 
σύνθεση, τη μεθοδολογία και τον 
καθορισμό τιμών του εν λόγω κριτηρίου 
αναφοράς· και

α) στις σχετικές τιμές και ροές δεδομένων, 
αν είναι δε αναγκαίο και δεν αντίκειται 
στις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας 
προς τρία μέρη, και στις πληροφορίες 
σχετικά με τη σύνθεση, τη βασική 
μεθοδολογία και τον καθορισμό τιμών του 
εν λόγω κριτηρίου αναφοράς· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες πληροφορίες προέρχονται από εμπιστευτικές πηγές και θα ήταν σωστό να 
διαβιβαστούν περαιτέρω.
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Τροπολογία 665
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στις άδειες χρήσης. β) κατάλληλες, μη αποκλειστικές άδειες 
για τη χρήση του δείκτη αναφοράς στις 
συναλλαγές και/ή την εκκαθάριση των 
σχετικών προϊόντων ή 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση υιοθετεί τον βελτιωμένο ορισμό του δείκτη αναφοράς και βελτιώνει τη διατύπωση 
της Επιτροπής όσον αφορά τον καθορισμό των όρων που πρέπει να ισχύουν για οποιεσδήποτε 
άδειες χρήσης δεικτών αναφοράς.

Τροπολογία 666
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στις άδειες χρήσης. β) άδειες για τη χρήση των πληροφοριών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α) για τους σκοπούς της 
παροχής υπηρεσιών σε πελάτες σε σχέση 
με τη λειτουργία τόπου διαπραγμάτευσης 
ή εκκαθάρισης.

Or. en

Τροπολογία 667
Sharon Bowles
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στις άδειες χρήσης. β) κατάλληλες, μη αποκλειστικές άδειες 
για τη χρήση του δείκτη αναφοράς στις 
συναλλαγές και/ή την εκκαθάριση των 
σχετικών προϊόντων ή 
χρηματοπιστωτικών μέσων, με την 
προϋπόθεση κατάλληλης αναλογικότητας 
για τις ΜΜΕ και οποιωνδήποτε 
επιμέρους απαιτήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι άδειες θα πρέπει να είναι κατάλληλες και όχι να προσδιορίζονται, στον βαθμό που δεν 
συνεπάγονται διακρίσεις. Οι ΜΜΕ έχουν ενίοτε μειωμένες προϋποθέσεις ή χρειάζονται μόνο 
ένα μέρος των πληροφοριών.

Τροπολογία 668
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές 
παρέχεται υπό εύλογους εμπορικούς όρους 
εντός τριών μηνών από την αίτηση ενός 
CCP ή ενός τόπου διαπραγμάτευσης, και 
οπωσδήποτε σε τιμή που δεν υπερβαίνει 
τη χαμηλότερη τιμή στην οποία 
παρέχεται πρόσβαση στο κριτήριο 
αναφοράς ή στην οποία χορηγείται άδεια 
χρήσης των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε άλλον CCP, τόπο 
διαπραγμάτευσης ή άλλο σχετικό 
πρόσωπο για σκοπούς εκκαθάρισης και 
διαπραγμάτευσης.

Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές 
παρέχεται υπό εύλογους εμπορικούς όρους 
εντός τριών μηνών από την αίτηση ενός 
CCP ή ενός τόπου διαπραγμάτευσης.

Or. en
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Τροπολογία 669
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές 
παρέχεται υπό εύλογους εμπορικούς όρους 
εντός τριών μηνών από την αίτηση ενός 
CCP ή ενός τόπου διαπραγμάτευσης, και 
οπωσδήποτε σε τιμή που δεν υπερβαίνει 
τη χαμηλότερη τιμή στην οποία παρέχεται 
πρόσβαση στο κριτήριο αναφοράς ή στην 
οποία χορηγείται άδεια χρήσης των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε 
άλλον CCP, τόπο διαπραγμάτευσης ή άλλο 
σχετικό πρόσωπο για σκοπούς 
εκκαθάρισης και διαπραγμάτευσης.

Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και 
σε οποιεσδήποτε μη αποκλειστικές άδειες 
παρέχεται υπό όρους δίκαιους, εύλογους, 
χαρακτηριζόμενους από αμεροληψία και 
εμπορικούς εντός τριών μηνών από την 
αίτηση ενός CCP ή ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης, με εμπορικούς όρους 
όχι δυσμενέστερους από ό,τι οι όροι υπό 
τους οποίους παρέχεται πρόσβαση στον 
δείκτη αναφοράς ή χορηγείται άδεια 
χρήσης των σχετικών δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας σε άλλον CCP, 
τόπο διαπραγμάτευσης ή άλλο σχετικό 
πρόσωπο για σκοπούς εκκαθάρισης και 
διαπραγμάτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση βελτιώνει τη διατύπωση της Επιτροπής προκειμένου να δείξει ότι οι άδειες πρέπει 
να χορηγούνται με εμπορικούς όρους (δηλ. δεν θα είναι δωρεάν). Το νέο κείμενο αναφέρει «με 
εμπορικούς όρους όχι δυσμενέστερους από», αφήνοντας περιθώριο για εκπτώσεις ανάλογα με 
το μέγεθος της συναλλαγής, κ.λπ.

Τροπολογία 670
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές 
παρέχεται υπό εύλογους εμπορικούς όρους 

Η άδεια, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές 
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εντός τριών μηνών από την αίτηση ενός 
CCP ή ενός τόπου διαπραγμάτευσης, και 
οπωσδήποτε σε τιμή που δεν υπερβαίνει τη 
χαμηλότερη τιμή στην οποία παρέχεται 
πρόσβαση στο κριτήριο αναφοράς ή στην 
οποία χορηγείται άδεια χρήσης των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε 
άλλον CCP, τόπο διαπραγμάτευσης ή άλλο 
σχετικό πρόσωπο για σκοπούς 
εκκαθάρισης και διαπραγμάτευσης.

παρέχεται υπό εύλογους εμπορικούς όρους 
εντός τριών μηνών από την αίτηση ενός 
CCP ή ενός τόπου διαπραγμάτευσης, και 
οπωσδήποτε τιμολογείται με παρόμοιο 
τρόπο για όλα τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα, στο νόμισμα στο οποίο 
συναλλάσσονται όλοι οι CCP και οι τόποι 
διαπραγμάτευσης στην ίδια ζώνη ώρας.

Μια αίτηση για χορήγηση αδείας μπορεί 
να απορριφθεί από το πρόσωπο που 
διαθέτει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στο 
κριτήριο αναφοράς για διάστημα έως 
πέντε ετών αφότου ένας CCP, ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης ή οποιοδήποτε σχετικό 
πρόσωπο χρησιμοποίησε για πρώτη φορά 
το συγκεκριμένο κριτήριο αναφοράς για 
σκοπούς εκκαθάρισης και συναλλαγών.
Ένας CCP, ένας τόπος διαπραγμάτευσης 
ή μια σχετική οντότητα μπορεί να 
προσφέρει οποιοδήποτε 
χρηματοπιστωτικό προϊόν για σκοπούς  
συναλλαγών και εκκαθάρισης χωρίς να 
λάβει άδεια από τον πάροχο του δείκτη.

Or. en

Τροπολογία 671
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές 
παρέχεται υπό εύλογους εμπορικούς όρους
εντός τριών μηνών από την αίτηση ενός 
CCP ή ενός τόπου διαπραγμάτευσης, και 
οπωσδήποτε σε τιμή που δεν υπερβαίνει 
τη χαμηλότερη τιμή στην οποία παρέχεται 
πρόσβαση στο κριτήριο αναφοράς ή στην 
οποία χορηγείται άδεια χρήσης των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε 

Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές 
συμπεριλαμβανομένων των αδειών 
παρέχεται εντός τριών μηνών από την 
αίτηση ενός CCP ή ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης, και οπωσδήποτε με 
τιμολόγηση ίδια με εκείνη που παρέχεται 
σε άλλον CCP, τόπο διαπραγμάτευσης ή 
άλλο σχετικό πρόσωπο για σκοπούς 
εκκαθάρισης και διαπραγμάτευσης.
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άλλον CCP, τόπο διαπραγμάτευσης ή άλλο 
σχετικό πρόσωπο για σκοπούς 
εκκαθάρισης και διαπραγμάτευσης.

Or. en

Τροπολογία 672
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές 
παρέχεται υπό εύλογους εμπορικούς όρους
εντός τριών μηνών από την αίτηση ενός 
CCP ή ενός τόπου διαπραγμάτευσης, και 
οπωσδήποτε σε τιμή που δεν υπερβαίνει 
τη χαμηλότερη τιμή στην οποία παρέχεται 
πρόσβαση στο κριτήριο αναφοράς ή στην 
οποία χορηγείται άδεια χρήσης των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε 
άλλον CCP, τόπο διαπραγμάτευσης ή άλλο 
σχετικό πρόσωπο για σκοπούς 
εκκαθάρισης και διαπραγμάτευσης.

Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και 
σε μη αποκλειστικές άδειες παρέχεται υπό 
όρους δίκαιους, εύλογους, 
χαρακτηριζόμενους από αμεροληψία και 
εμπορικούς, εντός τριών μηνών από την 
αίτηση ενός CCP ή ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης, με εμπορικούς όρους 
θεμιτούς και όχι δυσμενέστερους από ό,τι 
οι όροι υπό τους οποίους παρέχεται 
πρόσβαση στον δείκτη αναφοράς ή 
χορηγείται άδεια χρήσης των σχετικών 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε 
άλλον CCP, τόπο διαπραγμάτευσης ή άλλο 
σχετικό πρόσωπο για σκοπούς 
εκκαθάρισης και διαπραγμάτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι άδειες θα πρέπει να είναι κατάλληλες και όχι να προσδιορίζονται, στον βαθμό που δεν 
συνεπάγονται διακρίσεις. Οι ΜΜΕ έχουν ενίοτε μειωμένες προϋποθέσεις ή χρειάζονται μόνο 
ένα μέρος των πληροφοριών.

Τροπολογία 673
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι CCP, οι τόποι διαπραγμάτευσης ή οι 
σχετικές οντότητες δεν επιτρέπεται να 
συνάπτουν συμφωνία με οποιονδήποτε 
πάροχο κριτηρίου αναφοράς, αποτέλεσμα 
της οποίας θα ήταν:

2. Οι CCP, οι τόποι διαπραγμάτευσης ή οι 
σχετικές οντότητες στην ΕΕ επιτρέπεται 
να συνάπτουν ή να συνεχίζουν να είναι 
συμβαλλόμενα μέρη σε συμφωνία με 
οποιονδήποτε πάροχο δείκτη αναφοράς, 
αποτέλεσμα της οποίας είναι ή θα ήταν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 30 θα έπρεπε να είναι σαφέστερο όσον αφορά τη δικαιοδοσία. Με την τρέχουσα 
διατύπωσή του, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει εφαρμογή μόνο σε CCP, τόπους διαπραγμάτευσης 
και άλλες σχετικές οντότητες στην ΕΕ. Η προτεινόμενη αναθεωρημένη διατύπωση του άρθρου 
30 παράγραφος 2 αποσκοπεί στην αποσαφήνιση ορισμένων ασαφειών στη διατύπωση, που 
προκαλούνται από τη χρήση της άρνησης, και ορισμένων σημείων όσον αφορά τη δικαιοδοσία 
και την αναδρομική εφαρμογή.

Τροπολογία 674
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να αποκλείεται η πρόσβαση 
οποιουδήποτε άλλου CCP ή τόπου 
διαπραγμάτευσης στις πληροφορίες ή στα 
δικαιώματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1· ή

α) να προλαμβάνεται η πρόσβαση 
οποιουδήποτε άλλου CCP ή τόπου 
διαπραγμάτευσης στις πληροφορίες ή στα 
δικαιώματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 30 θα έπρεπε να είναι σαφέστερο όσον αφορά τη δικαιοδοσία. Με την τρέχουσα 
διατύπωσή του, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει εφαρμογή μόνο σε CCP, τόπους διαπραγμάτευσης 
και άλλες σχετικές οντότητες στην ΕΕ. Η προτεινόμενη αναθεωρημένη διατύπωση του άρθρου 
30 παράγραφος 2 αποσκοπεί στην αποσαφήνιση ορισμένων ασαφειών στη διατύπωση, που 
προκαλούνται από τη χρήση της άρνησης, και ορισμένων σημείων όσον αφορά τη δικαιοδοσία 
και την αναδρομική εφαρμογή.
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Τροπολογία 675
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να αποκλείεται η πρόσβαση 
οποιουδήποτε άλλου CCP ή τόπου 
διαπραγμάτευσης στις εν λόγω 
πληροφορίες ή δικαιώματα υπό όρους 
λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που 
απολαμβάνουν οι πρώτοι CCP ή τόποι 
διαπραγμάτευσης.

β) η πρόσβαση οποιουδήποτε άλλου CCP 
ή τόπου διαπραγμάτευσης στις εν λόγω 
πληροφορίες ή δικαιώματα υπό όρους 
λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που 
απολαμβάνουν οι πρώτοι CCP ή τόποι 
διαπραγμάτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 30 θα έπρεπε να είναι σαφέστερο όσον αφορά τη δικαιοδοσία. Με την τρέχουσα 
διατύπωσή του, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει εφαρμογή μόνο σε CCP, τόπους διαπραγμάτευσης 
και άλλες σχετικές οντότητες στην ΕΕ. Η προτεινόμενη αναθεωρημένη διατύπωση του άρθρου 
30 παράγραφος 2 αποσκοπεί στην αποσαφήνιση ορισμένων ασαφειών στη διατύπωση, που 
προκαλούνται από τη χρήση της άρνησης, και ορισμένων σημείων όσον αφορά τη δικαιοδοσία 
και την αναδρομική εφαρμογή.

Τροπολογία 676
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Μπορεί να υποβληθεί στην Επιτροπή 
αίτηση για περιορισμένη άδεια αναστολής 
ορισμένων μη αποκλειστικών κριτηρίων 
για τους σκοπούς της δοκιμής νέου 
δείκτη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κατά τη δημιουργία ενός δείκτη, μπορεί να μην ενδείκνυται η χορήγηση άδειας αμέσως ή πριν ο 
δείκτης καθιερωθεί ως δείκτης αναφοράς. Τούτο πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση.

Τροπολογία 677
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) οι χρήσεις που θα καλύπτονται από 
τις άδειες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β).

Or. en

Τροπολογία 678
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται
πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της 
εμπιστευτικότητας των παρεχόμενων 
πληροφοριών.

β) οι όροι υπό τους οποίους χορηγούνται η 
πρόσβαση και οι άδειες, 
συμπεριλαμβανομένων της 
εμπιστευτικότητας των παρεχόμενων 
πληροφοριών και της φύσης των 
απαιτούμενων δίκαιων, εύλογων και μη 
διακριτικών εμπορικών όρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 30 παράγραφος 3 θα πρέπει να απαιτεί ειδικά, να προσδιορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις της Επιτροπής τα στοιχεία των όρων που εφαρμόζονται για τη 
χορήγηση των αδειών και την πρόσβαση στις πληροφορίες, ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη 
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των αντίστοιχων πτυχών.

Τροπολογία 679
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθείται όταν ένας CCP ή τόπος 
διαπραγμάτευσης αρνείται να συνάψει 
συμφωνία αδειοδότησης μέσα στο 
διάστημα των τριών μηνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία για την περίπτωση που ο CCP δεν διαπραγματεύεται.

Τροπολογία 680
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β β) οι γενικοί όροι για τη χορήγηση 
περιορισμένης άδειας για τους σκοπούς
της δοκιμής νέου δείκτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη δημιουργία ενός δείκτη, η χορήγηση άδειας μπορεί να είναι πρόωρη, αλλά θα πρέπει 
να γίνεται αναφορά στον τρόπο εξαίρεσης.

Τροπολογία 681
Jürgen Klute
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 a
Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η 
ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί τα επενδυτικά 
προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των 
δομημένων καταθέσεων και των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
κυκλοφορούν στην αγορά, διανέμονται ή 
πωλούνται στην Ένωση. Συνεπώς, η 
ΕΑΚΑΑ εξετάζει τα προϊόντα αυτά που 
κυκλοφορούν στην αγορά, διανέμονται ή 
πωλούνται στην Ένωση αντίστοιχα έως 
τις *. Αν από την εξέταση προκύψει ότι 
ένα προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 31 στοιχείο α) του 
παρόντος κανονισμού, το συγκεκριμένο 
προϊόν δεν μπορεί να διατεθεί στην 
αγορά, να διανεμηθεί ή να πωληθεί στην 
Ένωση.
Οποιοδήποτε νέο προϊόν που δεν είχε 
διατεθεί στην αγορά, διανεμηθεί ή 
πωληθεί στην Ένωση 12 μήνες πριν από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
πρέπει να εξετάζεται από την ΕΑΚΑΑ και 
μπορεί να διατεθεί στην αγορά, να 
διανεμηθεί ή να πωληθεί στην ΕΕ μόνο 
αν πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο 
άρθρο 31 στοιχείο α) του παρόντος 
κανονισμού.
Τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που 
είχαν διατεθεί στην αγορά, διανεμηθεί ή 
πωληθεί στην Ένωση πριν τεθεί σε 
εφαρμογή ο παρών κανονισμός αλλά όχι 
περισσότερο από 12 μήνες πριν, 
επιτρέπεται εξακολουθήσουν να 
διατίθενται στην αγορά, να διανέμονται ή 
να πωλούνται, έως ότου η ΕΑΚΑΑ 
εξετάσει αν πληρούν τα κριτήρια 
καταχώρησης.
Η εξέταση των χρηματοπιστωτικών 
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προϊόντων που είχαν διατεθεί στην 
αγορά, διανεμηθεί ή πωληθεί πριν τεθεί 
σε εφαρμογή ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως *.
_____________
* ΕΕ να προστεθεί η ημερομηνία: 24 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι καθοριστικό να παροτρυνθούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές να υποστηρίξουν την κύρια 
λειτουργία τους: να εξυπηρετούν την πραγματική οικονομία χωρίς να αναλαμβάνουν αναίτια 
υψηλούς κινδύνους. Για να εξασφαλιστεί αυτό, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα πρέπει να 
υπόκεινται σε άδεια.

Τροπολογία 682
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξουσίες προσωρινής παρέμβασης της 
ΕΑΚΑΑ

Εξουσίες παρέμβασης της ΕΑΚΑΑ

Or. en

Τροπολογία 683
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξουσίες προσωρινής παρέμβασης της 
ΕΑΚΑΑ

Εξουσίες παρέμβασης της ΕΑΚΑΑ
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Or. en

Τροπολογία 684
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η 
ΕΑΚΑΑ μπορεί, εφόσον θεωρεί ευλόγως 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των 
παραγράφων 2 και 3, προσωρινά να 
απαγορεύσει ή να περιορίσει στην Ένωση:

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η 
ΕΑΚΑΑ μπορεί, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει 
ενεργήσει ο εθνικός φορέας ρύθμισης, και 
εφόσον θεωρεί ευλόγως ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3, 
προσωρινά να απαγορεύσει ή να 
περιορίσει στην Ένωση:

Or. en

Τροπολογία 685
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη διάθεση στην αγορά, τη διανομή ή 
την πώληση ορισμένων 
χρηματοπιστωτικών μέσων ή 
χρηματοπιστωτικών μέσων με ορισμένα 
χαρακτηριστικά· ή

α) τη διάθεση στην αγορά, τη διανομή ή 
την πώληση οποιουδήποτε από τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που 
παρατίθενται στο τμήμα Γ του 
παραρτήματος 1 της [νέας MiFID], ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αναφέρεται σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικά μέσα με 
ορισμένα χαρακτηριστικά, και απαιτείται μεγαλύτερη νομική σαφήνεια. Η διατύπωση 
«ορισμένα» μπορεί να περιοριστεί με την άμεση συσχέτιση των χρηματοπιστωτικών μέσων με 
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τις επενδύσεις που παρατίθενται στο τμήμα Γ του παραρτήματος Ι της MiFID.

Τροπολογία 686
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ένα είδος χρηματοοικονομικής 
δραστηριότητας ή πρακτικής.

β) ένα είδος χρηματοοικονομικής 
δραστηριότητας ή πρακτικής. Οι 
συναλλαγές σε παράγωγα που 
πραγματοποιούνται από μη 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, οι 
οποίες μειώνουν με αντικειμενικά 
μετρήσιμο τρόπο τους κινδύνους που 
συνδέονται άμεσα με την επιχειρηματική 
δραστηριότητα, τη διαχείριση 
ρευστότητας ή τη χρηματοοικονομική
διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών, 
εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις και 
τους περιορισμούς που προβλέπονται από 
το παρόν άρθρο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η νομοθετική πρόταση διευρύνει σημαντικά τις εξουσίες της ΕΑΚΑΑ και των εθνικών 
εποπτικών αρχών, η δε άσκηση των εξουσιών αυτών θα έχει εκτενείς και ανεπιθύμητες 
συνέπειες για τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων. 
Η παρούσα τροπολογία αποκλείει επομένως τα παράγωγα αντιστάθμισης κινδύνου των μη 
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων από τα μέτρα εποπτείας. Η συγκεκριμένη εξαίρεση λαμβάνει 
υπόψη το γεγονός ότι οι εν λόγω συναλλαγές με παράγωγα δεν θέτουν σε κίνδυνο τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τροπολογία 687
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2



AM\901887EL.doc 43/135 PE489.478v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απαγόρευση ή ο περιορισμός μπορεί να 
ισχύει σε περιπτώσεις ή να υπόκειται σε 
εξαιρέσεις που καθορίζονται από την 
ΕΑΚΑΑ.

Η απαγόρευση ή ο περιορισμός μπορεί να 
ισχύει σε εξαιρετικές περιπτώσεις που 
καθορίζονται από την ΕΑΚΑΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει απόφαση με βάση την παράγραφο 1 μόνο αν ένα επενδυτικό προϊόν, ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή μια δραστηριότητα ή μια πρακτική προκαλεί σημαντικές ανησυχίες 
σχετικά με την προστασία των επενδυτών ή ενέχει σοβαρή απειλή για την εύρυθμη λειτουργία 
και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την οποία η ΕΑΚΑΑ έχει διαπιστώσει με βάση ανάλυση 
αστοχίας της αγοράς.

Τροπολογία 688
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συναλλαγές σε παράγωγα, εκ μέρους 
μη χρηματοοικονομικών 
αντισυμβαλλομένων, των οποίων η 
συμβολή στη μείωση των κινδύνων που 
συνδέονται άμεσα με την εμπορική 
δραστηριότητα ή τη χρηματοδότηση της 
επιχείρησης σύμφωνα με το [άρθρο 10] 
του κανονισμού [...] (EMIR) είναι 
αντικειμενικά μετρήσιμη, εξαιρούνται 
από την απαγόρευση ή τον περιορισμό.

Or. en

Τροπολογία 689
Werner Langen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εξουσία που παρέχει η παράγραφος 1 
δεν ισχύει για παράγωγα μη 
χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων 
τα οποία μειώνουν με τρόπο 
αντικειμενικά μετρήσιμο του κινδύνους 
που συνδέονται άμεσα με την 
επιχειρηματική δραστηριότητα ή τη 
χρηματοδότηση της επιχείρησης του 
συγκεκριμένου αντισυμβαλλομένου ή των 
μη χρηματοοικονομικών 
αντισυμβαλλομένων που ανήκουν στον 
όμιλο επιχειρήσεών του.

Or. de

Αιτιολόγηση

EMIR erkennt durch die Ausnahme von der Clearingverpflichtung zu Gunsten nicht-
finanzieller Firmen das Bedürfnis dieser Unternehmen für ein effizientes und nachhaltiges 
Risikomanagement, z.B. zur Reduzierung von Warenpreisrisiken, an. Allerdings weitet der 
Kommissionsvorschlag die Befugnisse der ESMA um erhebliche Eingriffsbefugnisse aus, so 
kann ESMA auch den Handel mit Derivaten zum Zwecke des Risikomanagement verbieten. 
Die Ausübung dieser Befugnisse würde somit die Risikomanagementstrategie und -tätigkeiten 
von nicht-finanziellen Unternehmen schwer beeinträchtigen bzw. schwer planbar machen. 
Daher nimmt die Änderung - entsprechend der EMIR - Derivatetransaktionen nicht-
finanzieller Unternehmen zum Zwecke des Risikomanagements von diesen 
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen aus.

Τροπολογία 690
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 
2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η 
ΕΑΚΑΑ υποστηρίζει τις αρμόδιες αρχές 
στην παρακολούθηση των επενδυτικών 
προϊόντων, περιλαμβανομένων των 
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δομημένων καταθέσεων και των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
διατίθενται στην αγορά, διανέμονται ή 
πωλούνται στην Ένωση, πριν αυτά 
διατεθούν στην αγορά, διανεμηθούν ή 
πωληθούν στην Ένωση, σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 691
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει αποφάσεις 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, μόνον εάν 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

2. Η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει αποφάσεις 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, εάν 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 692
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η προτεινόμενη ενέργεια αντιμετωπίζει 
απειλή για την προστασία των επενδυτών ή 
την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα 
των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης·

α) η προτεινόμενη ενέργεια αντιμετωπίζει 
σοβαρή απειλή για την προστασία των 
επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 693
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η προτεινόμενη ενέργεια αντιμετωπίζει 
απειλή για την προστασία των επενδυτών ή 
την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα 
των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης·

α) η προτεινόμενη ενέργεια αντιμετωπίζει 
απειλή για την προστασία των επενδυτών ή 
την εύρυθμη λειτουργία, η οικονομική 
χρησιμότητα και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 694
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η αρμόδια αρχή ή οι αρμόδιες αρχές 
δεν έχουν λάβει μέτρα για την 
αντιμετώπιση της απειλής ή τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί δεν αντιμετωπίζουν 
επαρκώς την απειλή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

In view of the pan-European nature of most financial services, supervisory intervention 
should be equally effective throughout the EU. The intervention powers should thus be 
primarily attributed to ESMA in order to ensure a coordinated EU response to investor 
protection concerns or systemic risks. Vesting the intervention powers with national 
authorities bears the risk of further amplifying national differences as regards distribution of 
financial products and hence represents a real threat to the Single Market for financial 
services. It could also undermine the general regulatory approach by other EU Directives 
such as UCITS Directive and AIFMD. The UCITS Directive relies on the principle of funds 



AM\901887EL.doc 47/135 PE489.478v01-00

EL

receiving the EU passport for cross-border distribution on the basis of product authorisation 
by their home State competent authorities. This general qualification of UCITS for marketing 
to EU retail clients might be overruled under the proposed MiFID rules for product 
intervention.

Τροπολογία 695
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη λήψη μέτρων βάσει του παρόντος 
άρθρου, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει υπόψη της 
τον βαθμό στον οποίο το μέτρο:

Κατά τη λήψη μέτρων βάσει του παρόντος 
άρθρου, η ΕΑΚΑΑ εξασφαλίζει κατά το 
δυνατόν ότι το μέτρο:

Or. en

Τροπολογία 696
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια αρμόδια αρχή ή αρμόδιες αρχές 
έχουν λάβει μέτρα βάσει του άρθρου 32, η 
ΕΑΚΑΑ μπορεί να λάβει οποιοδήποτε από 
τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, χωρίς να εκδώσει τη 
γνωμοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 33.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της προηγούμενης τροπολογίας.

Τροπολογία 697
Sven Giegold
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 a
Εγκεκριμένα προϊόντα για πελάτες 

λιανικής
Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καθορίζει κριτήρια 
για τον χαρακτηρισμό ορισμένων 
προϊόντων ως κατάλληλων για πελάτες 
λιανικής, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
επαρκής εφοδιασμός των πελατών 
λιανικής με ευκολονόητα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα χαμηλού 
κόστους.

Or. en

Τροπολογία 698
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 a
Προκειμένου ένα χρηματοπιστωτικό 
προϊόν να διατεθεί στην αγορά, να 
διανεμηθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο 
συναλλαγής στην Ένωση, πρέπει να 
εξετάζεται, να καταχωρείται και να 
γίνεται αποδεκτό από την ΕΑΚΑΑ. Τα 
προϊόντα που υπήρχαν πριν τεθεί σε 
εφαρμογή ο παρών κανονισμός 
υπόκεινται σε προστασία των 
κεκτημένων όπως ορίζεται στο άρθρο 31 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.
Η EAKAA αναπτύσσει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό των κριτηρίων που πρέπει να 
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εξετάζονται προκειμένου να καταχωρηθεί 
ένα προϊόν. Στα κριτήρια που πρέπει να 
εξετάζονται περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων:
- οι χαμηλοί κίνδυνοι για την οικονομία 
και την κοινωνία συνολικά
- η διαφάνεια του χρηματοπιστωτικού 
προϊόντος για το κοινό, τους 
συμμετέχοντες στην αγορά και τις 
αρμόδιες αρχές
- η εξυπηρέτηση των αναγκών της 
πραγματικής οικονομίας
η πιθανή πρόκληση αυξημένης αστάθειας 
των τιμών σε οποιαδήποτε αγορά
- η ενδεχόμενη στρέβλωση της 
διαμόρφωσης των τιμών
- η πιθανή ένταση της υπέρμετρης 
κερδοσκοπίας.
Προκειμένου ένα προϊόν να καταχωρηθεί 
στην Ένωση, ο εκδότης πρέπει να 
καταβάλει ένα τέλος στην ΕΑΚΑΑ. Το 
τέλος αυτό συνδέεται με την 
πολυπλοκότητα του αντίστοιχου 
προϊόντος.
Τα τέλη καθορίζονται από την ΕΑΚΑΑ 
και καλύπτουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα 
του κόστους που απορρέει από την 
αρχική εξέταση για την καταχώρηση του 
αντίστοιχου χρηματοπιστωτικού 
προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία 699
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31β
Πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα, για τους 
ανεξάρτητους διαμεσολαβητές

Οι εκδότες διαθέτουν τα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα τους με 
ίσους όρους σε όλους τους 
διαμεσολαβητές.

Or. en

Τροπολογία 700
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31β
Χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα 
κεφάλαια που σχετίζονται με αλλαγές στις 
τιμές εμπορευμάτων, καθώς και προϊόντα 
που περιλαμβάνουν τέτοια στοιχεία 
απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά, 
να διανέμονται ή να πωλούνται στην 
Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα προϊόντα που υπόκεινται σε ενεργητική και σε παθητική διαχείριση 
και σχετίζονται με την εξέλιξη τιμών εμπορευμάτων, όπως για παράδειγμα τα κεφάλαια δείκτη, 
είναι ένας από τους βασικούς λόγους για την αυξημένη αστάθεια των τιμών των εμπορευμάτων 
τα τελευταία χρόνια. Για να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός με τρόφιμα και πρώτες ύλες σε λογικές 
τιμές, τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να απαγορευτούν.

Τροπολογία 701
Olle Schmidt
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εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια αρμόδια αρχή μπορεί να 
απαγορεύσει ή να περιορίσει στο εν λόγω 
κράτος μέλος ή με προέλευση το εν λόγω 
κράτος μέλος:

1. Μια αρμόδια αρχή μπορεί να 
απαγορεύσει ή να περιορίσει, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, στο εν λόγω 
κράτος μέλος ή με προέλευση το εν λόγω 
κράτος μέλος:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση με βάση την παράγραφο 1 μόνο αν ένα επενδυτικό προϊόν, 
ένα χρηματοπιστωτικό μέσο ή μια δραστηριότητα ή μια πρακτική προκαλεί σημαντικές 
ανησυχίες σχετικά με την προστασία των επενδυτών ή ενέχει σοβαρή απειλή για την εύρυθμη 
λειτουργία και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη σταθερότητα του συνόλου 
ή μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την οποία η αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει με 
βάση ανάλυση αστοχίας της αγοράς.

Τροπολογία 702
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη διάθεση στην αγορά, τη διανομή ή 
την πώληση ορισμένων 
χρηματοπιστωτικών μέσων ή 
χρηματοπιστωτικών μέσων με ορισμένα 
χαρακτηριστικά· ή

α) τη διάθεση στην αγορά, τη διανομή ή 
την πώληση οποιουδήποτε από τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που 
παρατίθενται στο τμήμα Γ του 
παραρτήματος 1 της [νέας MiFID]· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αναφέρεται σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικά μέσα με 
ορισμένα χαρακτηριστικά, και απαιτείται μεγαλύτερη νομική σαφήνεια. Η διατύπωση 
«ορισμένα» μπορεί να περιοριστεί με την άμεση συσχέτιση των χρηματοπιστωτικών μέσων με 
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τις επενδύσεις που παρατίθενται στο τμήμα Γ του παραρτήματος Ι της MiFID.

Τροπολογία 703
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συναλλαγές σε παράγωγα μη 
χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων 
τα οποία συμβάλλουν κατά αντικειμενικά 
μετρήσιμο τρόπο στη μείωση των 
κινδύνων που συνδέονται άμεσα με την 
εμπορική δραστηριότητα ή τη 
χρηματοδότηση της επιχείρησης 
σύμφωνα με το [άρθρο 10] του 
κανονισμού [...] (EMIR), εξαιρούνται από 
την απαγόρευση ή τον περιορισμό.

Or. en

Τροπολογία 704
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εξουσία που παρέχει η παράγραφος 1 
δεν ισχύει για παράγωγα μη 
χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων 
τα οποία μειώνουν με τρόπο 
αντικειμενικά μετρήσιμο του κινδύνους 
που συνδέονται άμεσα με την
επιχειρηματική δραστηριότητα ή τη 
χρηματοδότηση της επιχείρησης του 
συγκεκριμένου αντισυμβαλλομένου ή των 
μη χρηματοοικονομικών 
αντισυμβαλλομένων που ανήκουν στον 
όμιλο επιχειρήσεών του.
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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.

Τροπολογία 705
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ένα χρηματοπιστωτικό μέσο ή μια 
δραστηριότητα ή μια πρακτική προκαλεί 
σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών ή ενέχει σοβαρή 
απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή για τη σταθερότητα του συνόλου 
ή μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος·

α) ένα επενδυτικό προϊόν, ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή μια 
δραστηριότητα ή μια πρακτική προκαλεί 
σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών ή ενέχει σοβαρή 
απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή για τη σταθερότητα του συνόλου 
ή μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, ή ένα παράγωγο προϊόν έχει 
αρνητικές συνέπειες στον μηχανισμό 
διαμόρφωσης τιμών της αντίστοιχης 
αγοράς··

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι «επενδύσεις» σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή μέσα που παρακολουθούν δείκτες έχει 
αυξηθεί δραστικά την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα στην αγορά παραγώγων. Τα συγκεκριμένα 
προϊόντα έχουν αποδεδειγμένα αρνητικές συνέπειες στον μηχανισμό διαμόρφωσης τιμών της 
αντίστοιχης αγοράς.

Τροπολογία 706
Thomas Mann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ένα χρηματοπιστωτικό μέσο ή μια 
δραστηριότητα ή μια πρακτική προκαλεί 
σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών ή ενέχει σοβαρή 
απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή για τη σταθερότητα του 
συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος·

α) ένα χρηματοπιστωτικό μέσο ή μια 
δραστηριότητα ή μια πρακτική προκαλεί 
σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών ή ενέχει σοβαρή 
απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρέμβαση των αρμοδίων αρχών πρέπει να πραγματοποιείται μόνον εάν οι ανησυχίες 
αφορούν θέματα προστασίας των επενδυτών σε επίπεδο κράτους μέλους ή υπάρχει κίνδυνος για 
την εύρυθμη λειτουργία των αγορών στο έδαφος συγκεκριμένου κράτους μέλους. Για τις 
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες ή πρακτικές που συνιστούν απειλή για την 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή θέτουν σε κίνδυνο την προστασία των επενδυτών ή την 
ακεραιότητα των αγορών σε πανευρωπαϊκή κλίμακα πρέπει να λαμβάνονται συντονισμένα 
μέτρα από την ΕΑΚΑΑ δυνάμει του άρθρου 31.

Τροπολογία 707
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ένα χρηματοπιστωτικό μέσο ή μια 
δραστηριότητα ή μια πρακτική προκαλεί 
σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών ή ενέχει σοβαρή 
απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή για τη σταθερότητα του συνόλου 
ή μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος·

α) ένα χρηματοπιστωτικό μέσο ή μια 
δραστηριότητα ή μια πρακτική προκαλεί 
αδυναμίες στην προστασία των ιδιωτών 
επενδυτών οι οποίες μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνο με απαγόρευση ή 
περιορισμό, ή ενέχει σοβαρή απειλή για 
την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα 
των χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος·
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Or. en

Τροπολογία 708
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) εσωτερικοί στόχοι πωλήσεων, 
πολιτικές πωλήσεων ή νομισματικά ή μη 
κίνητρα για την πώληση ορισμένων 
προϊόντων δεν συμφωνούν με τη 
διάρθρωση πελατών μιας επενδυτικής 
επιχείρησης ή παρακινούν τους 
διαμεσολαβητές να πωλούν ακατάλληλα 
προϊόντα στους επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 709
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) έχει προβεί στην προσήκουσα 
διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές άλλων 
κρατών μελών που ενδέχεται να 
επηρεαστούν σημαντικά από το μέτρο· και

δ) έχει προβεί στην προσήκουσα 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 
συμμετέχοντες της αγοράς και τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών που 
ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από 
το μέτρο· και

Or. en

Τροπολογία 710
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE



PE489.478v01-00 56/135 AM\901887EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) το μέτρο δεν προκαλεί διακρίσεις εις 
βάρος υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που 
παρέχονται από άλλο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 711
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) το μέτρο δεν προκαλεί διακρίσεις εις 
βάρος υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που 
παρέχονται από άλλο κράτος μέλος.

ε) το μέτρο δεν προκαλεί διακρίσεις εις 
βάρος υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που 
παρέχονται από άλλο κράτος μέλος. Οι 
συναλλαγές σε παράγωγα που διενεργούν 
μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, οι 
οποίες συμβάλλουν κατά αντικειμενικά 
μετρήσιμο τρόπο στη μείωση των 
κινδύνων που συνδέονται άμεσα με την 
επιχειρηματική δραστηριότητα ή τη 
διαχείριση της ρευστότητας και τη 
χρηματοοικονομική διαχείριση των 
επιχειρήσεων αυτών σύμφωνα με το 
[άρθρο 10] του κανονισμού [...] (EMIR) 
εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις και 
τους περιορισμούς που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η νομοθετική πρόταση διευρύνει σημαντικά τις εξουσίες της ΕΑΚΑΑ και των εθνικών 
εποπτικών αρχών, η δε άσκηση των εξουσιών αυτών θα έχει σοβαρές και ανεπιθύμητες 
συνέπειες για τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων. 
Η παρούσα τροπολογία αποκλείει επομένως τα παράγωγα αντιστάθμισης κινδύνου των μη 
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων από τα μέτρα εποπτείας. Η συγκεκριμένη εξαίρεση λαμβάνει 
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υπόψη το γεγονός ότι οι εν λόγω συναλλαγές σε παράγωγα δεν συνιστούν κίνδυνο για τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τροπολογία 712
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Πριν επιβάλει απαγόρευση ή 
περιορισμό δυνάμει της παραγράφου 1, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να κοινοποιήσει την 
πρόθεσή της να απαγορεύσει ή περιορίσει 
ένα επενδυτικό προϊόν ή 
χρηματοπιστωτικό μέσο.

Or. en

Τροπολογία 713
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή δεν λαμβάνει μέτρα 
βάσει του παρόντος άρθρου, εκτός εάν, 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήψη 
του μέτρου, έχει γνωστοποιήσει εγγράφως 
σε όλες τις άλλες αρμόδιες αρχές και στην 
ΕΑΚΑΑ λεπτομερή στοιχεία σχετικά με:

3. Η αρμόδια αρχή δεν λαμβάνει μέτρα 
βάσει του παρόντος άρθρου, εκτός εάν, 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήψη 
του μέτρου, έχει γνωστοποιήσει εγγράφως 
στην ΕΑΚΑΑ λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με:

Or. en

Τροπολογία 714
Sharon Bowles
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή δεν λαμβάνει μέτρα 
βάσει του παρόντος άρθρου, εκτός εάν, 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήψη 
του μέτρου, έχει γνωστοποιήσει εγγράφως 
σε όλες τις άλλες αρμόδιες αρχές και στην 
ΕΑΚΑΑ λεπτομερή στοιχεία σχετικά με:

3. Η αρμόδια αρχή δεν λαμβάνει μέτρα 
βάσει του παρόντος άρθρου, εκτός εάν, 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήψη 
του μέτρου, έχει έλθει σε διαβούλευση με 
τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες 
στην αγορά, με όλες τις άλλες αρμόδιες 
αρχές και με την ΕΑΚΑΑ, και έχει 
δημοσιοποιήσει εγγράφως λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 715
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία 
έχει βασίσει την απόφασή της και βάσει 
των οποίων θεωρεί ότι πληρούνται όλες 
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 716
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα μέτρα είναι αναλογικά και 
λαμβάνουν υπόψη το ενδεχόμενο 
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αποτέλεσμα στον επενδυτή που μπορεί να 
κατέχει, να χρησιμοποιεί ή να 
εκμεταλλεύεται το χρηματοπιστωτικό 
μέσο ή τη δραστηριότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση πρέπει να είναι προς το συμφέρον του επενδυτή.

Τροπολογία 717
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Αν ο χρόνος που απαιτείται για τη 
διαβούλευση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο γ) και η προθεσμία 
ενός μηνός που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3 ενδέχεται να ζημιώσουν 
ανεπανόρθωτα τους καταναλωτές, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να ενεργεί δυνάμει 
του παρόντος άρθρου σε προσωρινή βάση 
που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. 
Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια αρχή, 
παράλληλα με τα μέτρα που λαμβάνει, 
ενημερώνει τις άλλες αρχές και την 
ΕΑΚΑΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέχεια πρότασης της BEUC.

Τροπολογία 718
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, 
θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται τα κριτήρια και οι 
παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη από τις αρμόδιες αρχές, 
προκειμένου να κρίνουν πότε ανακύπτουν 
οι απειλές για την προστασία των 
επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και για τη σταθερότητα του 
συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ένωσης, οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
α).

6. Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό των κριτηρίων και των 
παραγόντων που πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να 
κρίνουν πότε ανακύπτουν οι απειλές για 
την προστασία των επενδυτών ή την 
εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και για τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης, οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α).

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το θέμα αυτό άπτεται θεμάτων εποπτείας, ενδείκνυται καλύτερα να καταρτίσει η 
ΕΑΚΑΑ τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων.

Τροπολογία 719
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32α
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Καινοτομία στα προϊόντα
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Οι επενδυτικές επιχειρήσεις, όταν θέτουν 
σε κυκλοφορία επενδυτικά ή δομημένα 
προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές, θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση 
προς κατάλληλα μέτρα διακυβέρνησης σε 
σχέση με τα προϊόντα σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της εθνικής αρμόδιας αρχής, 
ώστε να αποτρέπεται η κυκλοφορία 
ακατάλληλων προϊόντων στην αγορά. Η 
διακυβέρνηση σε σχέση με τα προϊόντα 
θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να 
περιλαμβάνει κατάλληλη διαχείριση 
κινδύνου και τακτικές αξιολογήσεις 
επιδόσεων των προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 720
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32α
Απαγόρευση ορισμένων 

χρηματοπιστωτικών μέσων
Οι εθνικές αρμόδιες αρχές απαγορεύουν 
την εμπορία, διανομή και πώληση όλων 
των χρηματοπιστωτικών μέσων που 
περιλαμβάνουν ανανεούμενα συμβόλαια 
επί δεικτών εμπορευμάτων. Το μέτρο 
αυτό τίθεται σε εφαρμογή έξι μήνες από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αγορές παραγώγων εμπορευμάτων συνδέονται διαρκώς περισσότερο με τη 
χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία, οι δε τιμές των εμπορευμάτων αυξάνονται διαρκώς λόγω 
παραγόντων ξένων προς την προσφορά και τη ζήτηση. Η απαγόρευση προϊόντων όπως τα 
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ανανεούμενα συμβόλαια επί δεικτών εμπορευμάτων –που επιτρέπουν στους επενδυτές να 
κερδοσκοπούν στις αγορές εμπορευμάτων χωρίς να έχουν στην κατοχή τους τα αντίστοιχα 
μέσα- θα ήταν ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Τροπολογία 721
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει ρόλο 
διευκόλυνσης και συντονισμού όσον 
αφορά τα μέτρα που λαμβάνουν οι 
αρμόδιες αρχές βάσει του άρθρου 32. 
Ειδικότερα, η ΕΑΚΑΑ εξασφαλίζει ότι τα 
μέτρα που λαμβάνει μια αρμόδια αρχή 
είναι δικαιολογημένα και ανάλογα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό και ότι, όταν 
χρειάζεται, οι αρμόδιες αρχές ακολουθούν 
συνεπή προσέγγιση.

1. Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει ρόλο 
διευκόλυνσης και συντονισμού όσον 
αφορά τα μέτρα που λαμβάνουν οι 
αρμόδιες αρχές βάσει των άρθρων 32 και 
32α. Ειδικότερα, η ΕΑΚΑΑ εξασφαλίζει 
ότι τα μέτρα που λαμβάνει μια αρμόδια 
αρχή είναι δικαιολογημένα και ανάλογα με 
τον επιδιωκόμενο σκοπό και ότι, όταν 
χρειάζεται, οι αρμόδιες αρχές ακολουθούν 
συνεπή προσέγγιση.

Or. en

Τροπολογία 722
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει ρόλο 
διευκόλυνσης και συντονισμού όσον 
αφορά τα μέτρα που λαμβάνουν οι 
αρμόδιες αρχές βάσει του άρθρου 32. 
Ειδικότερα, η ΕΑΚΑΑ εξασφαλίζει ότι τα 
μέτρα που λαμβάνει μια αρμόδια αρχή 
είναι δικαιολογημένα και ανάλογα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό και ότι, όταν 
χρειάζεται, οι αρμόδιες αρχές ακολουθούν 
συνεπή προσέγγιση.

1. Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει ρόλο 
διευκόλυνσης και συντονισμού όσον 
αφορά τα μέτρα που λαμβάνουν οι 
αρμόδιες αρχές βάσει του άρθρου 32. Η 
ΕΑΚΑΑ εξασφαλίζει ότι, όταν χρειάζεται, 
οι αρμόδιες αρχές ακολουθούν συνεπή 
προσέγγιση  σε σχέση με τα μέτρα αυτά.
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Or. en

Τροπολογία 723
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει ρόλο 
διευκόλυνσης και συντονισμού όσον 
αφορά τα μέτρα που λαμβάνουν οι 
αρμόδιες αρχές βάσει του άρθρου 32. 
Ειδικότερα, η ΕΑΚΑΑ εξασφαλίζει ότι τα 
μέτρα που λαμβάνει μια αρμόδια αρχή 
είναι δικαιολογημένα και ανάλογα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό και ότι, όταν 
χρειάζεται, οι αρμόδιες αρχές 
ακολουθούν συνεπή προσέγγιση.

1. Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει ρόλο 
διευκόλυνσης και συντονισμού όσον 
αφορά τα μέτρα που λαμβάνουν οι 
αρμόδιες αρχές βάσει του άρθρου 32. 
Ειδικότερα, η ΕΑΚΑΑ εξασφαλίζει ότι τα 
μέτρα που λαμβάνει μια αρμόδια αρχή 
είναι δικαιολογημένα και ανάλογα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό και περιορίζονται σε 
περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν 
ανησυχίες για την προστασία των 
επενδυτών ή απειλή για την εύρυθμη 
λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών κυρίως στο 
έδαφος συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρέμβαση των αρμοδίων αρχών πρέπει να πραγματοποιείται μόνον εάν οι ανησυχίες 
αφορούν θέματα προστασίας των επενδυτών σε επίπεδο κράτους μέλους ή υπάρχει κίνδυνος για 
την εύρυθμη λειτουργία των αγορών στο έδαφος συγκεκριμένου κράτους μέλους. Για τις 
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες ή πρακτικές που συνιστούν απειλή για την 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή θέτουν σε κίνδυνο την προστασία των επενδυτών ή την 
ακεραιότητα των αγορών σε πανευρωπαϊκή κλίμακα πρέπει να λαμβάνονται συντονισμένα 
μέτρα από την ΕΑΚΑΑ δυνάμει του άρθρου 31.

Τροπολογία 724
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά τη λήψη της γνωστοποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 για μέτρα που 
πρόκειται να επιβληθούν βάσει του εν 
λόγω άρθρου, η ΕΑΚΑΑ εκδίδει 
γνωμοδότηση σχετικά με το κατά πόσο 
θεωρεί την απαγόρευση ή τον περιορισμό 
δικαιολογημένο και ανάλογο με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό. Εάν η ΕΑΚΑΑ 
κρίνει ότι η λήψη μέτρων από άλλες 
αρμόδιες αρχές είναι απαραίτητη για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου, το αναφέρει 
επίσης στη γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση 
δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ΕΑΚΑΑ.

2. Μετά τη λήψη της γνωστοποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 και το άρθρο 
32α για μέτρα που πρόκειται να 
επιβληθούν βάσει του εν λόγω άρθρου, η 
ΕΑΚΑΑ εκδίδει γνωμοδότηση σχετικά με 
το κατά πόσο θεωρεί την απαγόρευση ή 
τον περιορισμό δικαιολογημένο και 
ανάλογο με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Εάν 
η ΕΑΚΑΑ κρίνει ότι η λήψη μέτρων από 
άλλες αρμόδιες αρχές είναι απαραίτητη, το 
αναφέρει επίσης στη γνωμοδότηση. Η 
γνωμοδότηση δημοσιεύεται στον ιστότοπο 
της ΕΑΚΑΑ.

Or. en

Τροπολογία 725
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά τη λήψη της γνωστοποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 για μέτρα που 
πρόκειται να επιβληθούν βάσει του εν 
λόγω άρθρου, η ΕΑΚΑΑ εκδίδει 
γνωμοδότηση σχετικά με το κατά πόσο 
θεωρεί την απαγόρευση ή τον περιορισμό 
δικαιολογημένο και ανάλογο με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό. Εάν η ΕΑΚΑΑ 
κρίνει ότι η λήψη μέτρων από άλλες 
αρμόδιες αρχές είναι απαραίτητη για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου, το αναφέρει 
επίσης στη γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση 
δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ΕΑΚΑΑ.

2. Μετά τη λήψη της γνωστοποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 για μέτρα που 
πρόκειται να επιβληθούν βάσει του εν 
λόγω άρθρου, η ΕΑΚΑΑ εκδίδει, εντός 
ενός μηνός, γνωμοδότηση σχετικά με το 
κατά πόσο θεωρεί την απαγόρευση ή τον 
περιορισμό δικαιολογημένο και ανάλογο 
με τον επιδιωκόμενο σκοπό και κατά 
πόσον οι ανησυχίες για την προστασία 
των επενδυτών ή η απειλή για την 
εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα 
των χρηματοπιστωτικών αγορών 
περιορίζονται στο έδαφος του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Εάν η 
ΕΑΚΑΑ κρίνει ότι η λήψη συντονισμένων 
μέτρων από την ΕΑΚΑΑ δυνάμει του 
άρθρου 31 είναι απαραίτητη για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου, το αναφέρει 
επίσης στη γνωμοδότηση. Στην 
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περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή που 
εκδίδει τη γνωστοποίηση απέχει από κάθε 
μέτρο δυνάμει του άρθρου 32. Η 
γνωμοδότηση δημοσιεύεται στον ιστότοπο 
της ΕΑΚΑΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρέμβαση των αρμοδίων αρχών πρέπει να πραγματοποιείται μόνον εάν οι ανησυχίες 
αφορούν θέματα προστασίας των επενδυτών σε επίπεδο κράτους μέλους ή υπάρχει κίνδυνος για 
την εύρυθμη λειτουργία των αγορών στο έδαφος συγκεκριμένου κράτους μέλους. Για τις 
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες ή πρακτικές που συνιστούν απειλή για την 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή θέτουν σε κίνδυνο την προστασία των επενδυτών ή την 
ακεραιότητα των αγορών σε πανευρωπαϊκή κλίμακα πρέπει να λαμβάνονται συντονισμένα 
μέτρα από την ΕΑΚΑΑ δυνάμει του άρθρου 31.

Τροπολογία 726
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θέσεις Διαχείριση θέσεων και θέσεις

Or. en

Τροπολογία 727
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει ρόλο 
διευκόλυνσης και συντονισμού όσον 
αφορά τα μέτρα που λαμβάνουν οι 
αρμόδιες αρχές δυνάμει του άρθρου 71 

1. Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει ρόλο 
διευκόλυνσης και συντονισμού όσον 
αφορά τα μέτρα που λαμβάνουν οι 
αρμόδιες αρχές δυνάμει του άρθρου 71 
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παράγραφος 2 σημείο i) και του άρθρου 72 
παράγραφος 1 στοιχεία στ) και ζ) της 
οδηγίας [νέα MiFID]. Ειδικότερα, η 
ΕΑΚΑΑ εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές 
ακολουθούν συνεπή προσέγγιση ως προς 
τον χρόνο άσκησης των αρμοδιοτήτων 
αυτών, τη φύση και το πεδίο εφαρμογής 
των μέτρων που επιβάλλονται και τη 
διάρκεια και παρακολούθηση των μέτρων.

παράγραφος 2 σημείο i) και του άρθρου 72 
στοιχεία στ) και ζ) της οδηγίας [νέα 
MiFID]. Ειδικότερα, η ΕΑΚΑΑ 
εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές 
ακολουθούν συνεπή προσέγγιση ως προς 
τον χρόνο άσκησης των αρμοδιοτήτων 
αυτών, τη φύση και το πεδίο εφαρμογής 
των μέτρων που επιβάλλονται και τη 
διάρκεια και παρακολούθηση των μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 72 της οδηγίας MiFID περιλαμβάνει μόνο μία παράγραφο.

Τροπολογία 728
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά τη λήψη γνωστοποίησης για 
οποιοδήποτε μέτρο βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 5 της οδηγίας [νέα MiFID], η 
ΕΑΚΑΑ καταγράφει το μέτρο και τους 
λόγους για τους οποίους ελήφθη. Για τα 
μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του 
άρθρου 72 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και 
ζ) της οδηγίας [νέα MiFID], τηρεί και 
δημοσιεύει στον ιστότοπό της βάση 
δεδομένων με συνοπτική περιγραφή των 
μέτρων που ισχύουν, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τα 
πρόσωπα ή την κατηγορία προσώπων που 
αφορούν, τα σχετικά χρηματοπιστωτικά 
μέσα, τυχόν ποσοτικά μέτρα ή κατώτατα 
όρια, όπως τον μέγιστο αριθμό συμβάσεων
που μπορεί να συνάψει ένα πρόσωπο πριν 
καλυφθεί το σχετικό όριο, τυχόν 
εξαιρέσεις και τους σχετικούς λόγους.

2. Μετά τη λήψη γνωστοποίησης για 
οποιοδήποτε μέτρο βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 5 της οδηγίας [νέα MiFID], η 
ΕΑΚΑΑ καταγράφει το μέτρο και τους 
λόγους για τους οποίους ελήφθη. Για τα 
μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του 
άρθρου 72 στοιχεία στ) και ζ) της οδηγίας 
[νέα MiFID], τηρεί και δημοσιεύει στον 
ιστότοπό της βάση δεδομένων με 
συνοπτική περιγραφή των μέτρων που 
ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 
για τα πρόσωπα ή την κατηγορία 
προσώπων που αφορούν, τα σχετικά 
χρηματοπιστωτικά μέσα, τυχόν ποσοτικά 
μέτρα ή κατώτατα όρια, όπως τον μέγιστο 
αριθμό ανοικτών θέσεων που μπορεί να 
κατέχει ένα πρόσωπο πριν καλυφθεί το 
σχετικό όριο, τυχόν εξαιρέσεις και τους 
σχετικούς λόγους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το κατώτατο όριο δεν πρέπει να αφορά τον αριθμό των συμβάσεων που μπορεί να συνάψει ένα 
πρόσωπο. Εάν πρέπει να εφαρμοστεί κατώτατο όριο για παράγωγα επί εμπορευμάτων, πρέπει 
να αφορά ανοικτές θέσεις.

Τροπολογία 729
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά τη λήψη γνωστοποίησης για 
οποιοδήποτε μέτρο βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 5 της οδηγίας [νέα MiFID], η 
ΕΑΚΑΑ καταγράφει το μέτρο και τους 
λόγους για τους οποίους ελήφθη. Για τα 
μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του 
άρθρου 72 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και 
ζ) της οδηγίας [νέα MiFID], τηρεί και 
δημοσιεύει στον ιστότοπό της βάση 
δεδομένων με συνοπτική περιγραφή των 
μέτρων που ισχύουν, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τα 
πρόσωπα ή την κατηγορία προσώπων που 
αφορούν, τα σχετικά χρηματοπιστωτικά 
μέσα, τυχόν ποσοτικά μέτρα ή κατώτατα 
όρια, όπως τον μέγιστο αριθμό συμβάσεων 
που μπορεί να συνάψει ένα πρόσωπο πριν 
καλυφθεί το σχετικό όριο, τυχόν 
εξαιρέσεις και τους σχετικούς λόγους.

2. Μετά τη λήψη γνωστοποίησης για 
οποιοδήποτε μέτρο βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 5 της οδηγίας [νέα MiFID], η 
ΕΑΚΑΑ καταγράφει το μέτρο και τους 
λόγους για τους οποίους ελήφθη. Για τα 
μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του 
άρθρου 72 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και 
ζ) της οδηγίας [νέα MiFID], τηρεί και 
δημοσιεύει στον ιστότοπό της βάση 
δεδομένων με συνοπτική περιγραφή των 
μέτρων που ισχύουν, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τα 
πρόσωπα ή την κατηγορία προσώπων που 
αφορούν, τα σχετικά χρηματοπιστωτικά 
μέσα, τυχόν ποσοτικά και ποιοτικά μέτρα 
ή κατώτατα όρια, όπως τον μέγιστο αριθμό 
συμβάσεων και τις αγοραίες και 
ονομαστικές αξίες των ακαθάριστων και 
ανοικτών θέσεων που μπορεί να συνάψει 
ένα πρόσωπο πριν καλυφθεί το σχετικό 
όριο, τυχόν εξαιρέσεις και τους σχετικούς 
λόγους.

Or. en

Τροπολογία 730
Jürgen Klute
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η 
ΕΑΚΑΑ, εφόσον πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 2, λαμβάνει 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 
μέτρα:

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. en

Τροπολογία 731
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η 
ΕΑΚΑΑ, εφόσον πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 2, λαμβάνει 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 
μέτρα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 9α παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η 
ΕΑΚΑΑ, εφόσον πληρούται μία από τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 2, λαμβάνει 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 
μέτρα:

Or. en

Τροπολογία 732
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ζητεί από οποιοδήποτε πρόσωπο 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των σχετικών εγγράφων, για το μέγεθος 
και τον σκοπό ανάληψης μιας θέσης ή ενός 

(α) ζητεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, 
κατηγορία προσώπων ή επιχείρηση 
επενδύσεων πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών 
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ανοίγματος μέσω παραγώγου· εγγράφων, για το μέγεθος και τον σκοπό 
ανάληψης μιας θέσης ή ενός ανοίγματος 
μέσω παραγώγου·

Or. en

Τροπολογία 733
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μετά από ανάλυση των πληροφοριών 
που λαμβάνει, επιβάλλει στο πρόσωπο 
αυτό να προχωρήσει στη μείωση του 
μεγέθους της θέσης ή του ανοίγματος·

(β) μετά από ανάλυση των πληροφοριών 
που λαμβάνει, επιβάλλει στο πρόσωπο 
αυτό να προχωρήσει στη μείωση του 
μεγέθους της θέσης ή του ανοίγματος ή 
στην εξάλειψή τους·

Or. en

Τροπολογία 734
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μετά από ανάλυση των πληροφοριών 
που λαμβάνει, επιβάλλει στο πρόσωπο 
αυτό να προχωρήσει στη μείωση του 
μεγέθους της θέσης ή του ανοίγματος·

(β) μετά από ανάλυση των πληροφοριών 
που λαμβάνει, επιβάλλει στο πρόσωπο 
αυτό, στην κατηγορία προσώπων ή στην 
επιχείρηση επενδύσεων να προχωρήσει 
στη μείωση του μεγέθους της θέσης ή του 
ανοίγματος·

Or. en

Τροπολογία 735
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μετά από ανάλυση των πληροφοριών 
που λαμβάνει, επιβάλλει στο πρόσωπο 
αυτό να προχωρήσει στη μείωση του 
μεγέθους της θέσης ή του ανοίγματος·

(β) μετά από ανάλυση των πληροφοριών 
που λαμβάνει, επιβάλλει στο πρόσωπο 
αυτό ή στην κατηγορία επενδυτών να 
προχωρήσει στη μείωση του μεγέθους της 
θέσης ή του ανοίγματος·

Or. en

Τροπολογία 736
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) περιορίζει την ικανότητα του 
προσώπου αυτού για διενέργεια 
συναλλαγών σε παράγωγο επί 
εμπορευμάτων.

(γ) περιορίζει την ικανότητα του 
προσώπου αυτού, της κατηγορίας 
προσώπων ή της επιχείρησης επενδύσεων 
για διενέργεια συναλλαγών σε παράγωγο 
επί εμπορευμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές δεν είναι σε θέση να παρέμβουν για να αποτρέψουν τη 
στρέβλωση της λειτουργίας ανακάλυψης τιμών των αγορών παραγώγων επί εμπορευμάτων, ή 
παραλείπουν να το πράξουν, η ΕΑΚΑΑ πρέπει να παρεμβαίνει, μεταξύ άλλων εφαρμόζοντας 
όρια στον αριθμό των συμβάσεων που μπορεί να συνάψει ή να κατέχει ένα πρόσωπο ή 
κατηγορία προσώπων.

Τροπολογία 737
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) περιορίζει την ικανότητα του 
προσώπου αυτού για διενέργεια 
συναλλαγών σε παράγωγο επί 
εμπορευμάτων.

(γ) περιορίζει την ικανότητα του 
προσώπου αυτού για διενέργεια 
συναλλαγών σε παράγωγο επί 
εμπορευμάτων ή απαγορεύει νέες 
κατηγορίες συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 738
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Οι συναλλαγές σε παράγωγα μη 
χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων 
οι οποίες συμβάλλουν κατά αντικειμενικά 
μετρήσιμο τρόπο στη μείωση των 
κινδύνων που συνδέονται άμεσα με την 
εμπορική δραστηριότητα ή τη 
χρηματοδότηση της επιχείρησης 
σύμφωνα με το [άρθρο 10] του 
κανονισμού [...] (EMIR), εξαιρούναι από 
την απαγόρευση ή τον περιορισμό.

Or. en

Τροπολογία 739
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Οι διενεργούμενες από μη 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 
συναλλαγές σε παράγωγα, οι οποίες 
συμβάλλουν κατά αντικειμενικά 
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μετρήσιμο τρόπο στη μείωση των 
κινδύνων που συνδέονται άμεσα με την 
επιχειρηματική δραστηριότητα ή τη 
διαχείριση της ρευστότητας και τη 
χρηματοοικονομική διαχείριση των 
επιχειρήσεων αυτών σύμφωνα με το 
[άρθρο 10] του κανονισμού [...] (EMIR) 
εξαιρούναι από τα μέτρα που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η νομοθετική πρόταση διευρύνει σημαντικά τις εξουσίες της ΕΑΚΑΑ και των εθνικών 
εποπτικών αρχών, η δε άσκηση των εξουσιών αυτών θα έχει σοβαρές και ανεπιθύμητες 
συνέπειες για τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων. 
Η παρούσα τροπολογία αποκλείει επομένως τα παράγωγα αντιστάθμισης κινδύνου των μη 
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων από τα μέτρα εποπτείας. Η συγκεκριμένη εξαίρεση λαμβάνει 
υπόψη το γεγονός ότι οι εν λόγω συναλλαγές σε παράγωγα δεν συνιστούν κίνδυνο για τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τροπολογία 740
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) εφαρμόζει όρια στον αριθμό των 
συμβάσεων παραγώγων επί 
εμπορευμάτων που μπορεί να συνάψει 
πρόσωπο, κατηγορία προσώπων ή 
επιχείρηση επενδύσεων για συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο.

Or. en

Τροπολογία 741
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εξουσία που χορηγείται δυνάμει της 
παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ) δεν 
ισχύει για παράγωγα μη 
χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλόμενου 
τα οποία μειώνουν με αντικειμενικά 
μετρήσιμο τρόπο τους κινδύνους που 
συνδέονται άμεσα με την επιχειρηματική 
δραστηριότητα ή τη χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων αυτού του 
αντισυμβαλλόμενου ή μη 
χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλόμενων 
που ανήκουν στον όμιλο επιχειρήσεών 
του.

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.

Τροπολογία 742
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, μόνον εάν 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, εάν πληρούνται όλες 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en
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Τροπολογία 743
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, μόνον εάν 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, εάν πληρούνται όλες 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 744
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, μόνον εάν 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Με την επιφύλαξη των μέτρων που 
προβλέπονται στο άρθρο 59 της οδηγίας 
MiFID, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει αποφάσεις 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, μόνον εάν 
πληρούνται μία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 745
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα μέτρα που απαριθμούνται στα 
στοιχεία α) έως γ) της παραγράφου 1 
αντιμετωπίζουν μια απειλή για την 

(α) τα μέτρα που απαριθμούνται στα 
στοιχεία α) έως γ) της παραγράφου 1 
αποτρέπουν την κατάχρηση της αγοράς, 
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εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, μεταξύ 
άλλων και όσον αφορά ρυθμίσεις 
παράδοσης των ενσώματων 
εμπορευμάτων, ή για τη σταθερότητα του 
συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ένωσης·

μειώνουν ή εξαλείφουν την υπέρμετρη 
κερδοσκοπία, αντιμετωπίζουν μια απειλή 
για την εύρυθμη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και την ομαλή διαμόρφωση των 
τιμών, μεταξύ άλλων και όσον αφορά 
ρυθμίσεις παράδοσης των ενσώματων 
εμπορευμάτων και την ανακάλυψη τιμών 
για την υποκείμενη αγορά εμπορευμάτων, 
ή για τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές δεν είναι σε θέση να παρέμβουν για να αποτρέψουν τη 
στρέβλωση της λειτουργίας ανακάλυψης τιμών των αγορών παραγώγων επί εμπορευμάτων, ή 
παραλείπουν να το πράξουν, η ΕΑΚΑΑ πρέπει να παρεμβαίνει, μεταξύ άλλων εφαρμόζοντας 
όρια στον αριθμό των συμβάσεων που μπορεί να συνάψει ή να κατέχει ένα πρόσωπο ή 
κατηγορία προσώπων.

Τροπολογία 746
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα μέτρα που απαριθμούνται στα 
στοιχεία α) έως γ) της παραγράφου 1 
αντιμετωπίζουν μια απειλή για την 
εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, μεταξύ 
άλλων και όσον αφορά ρυθμίσεις 
παράδοσης των ενσώματων 
εμπορευμάτων, ή για τη σταθερότητα του 
συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ένωσης·

(α) τα μέτρα που απαριθμούνται στα 
στοιχεία α) έως γ) της παραγράφου 1 
αντιμετωπίζουν μια απειλή για την 
αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία 
και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, μεταξύ άλλων και όσον αφορά 
ρυθμίσεις παράδοσης των ενσώματων 
εμπορευμάτων, κατάσταση που οδηγεί σε 
υπέρμετρη κερδοσκοπία και χειραγώγηση 
της αγοράς, αυξημένη μεταβλητότητα και 
στρέβλωση της ανακάλυψης τιμών, ή 
απειλή για τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ένωσης ή στρέβλωση 
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των λειτουργιών διαχείρισης του 
κινδύνου των αγορών εμπορευμάτων·

Or. en

Τροπολογία 747
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αντιμετωπίζει σημαντικά την απειλή 
για την εύρυθμη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή των ρυθμίσεων παράδοσης των 
ενσώματων εμπορευμάτων ή για τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης ή βελτιώνει σημαντικά την 
ικανότητα των αρμόδιων αρχών να 
παρακολουθούν την απειλή·

(α) αντιμετωπίζει σημαντικά την απειλή 
για την εύρυθμη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή των ρυθμίσεων παράδοσης των 
ενσώματων εμπορευμάτων ή για τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης ή βελτιώνει σημαντικά την 
ικανότητα των αρμόδιων αρχών να 
παρακολουθούν την απειλή, και ιδιαίτερα 
τον βαθμό στον οποίο το μέτρο:
(i) στηρίζει τη ρευστότητα που είναι 
αναγκαία για τη διευκόλυνση των 
συναλλαγών οι οποίες μειώνουν 
αντικειμενικά τους κινδύνους που 
συνδέονται άμεσα με τις εμπορικές 
δραστηριότητες σε σχέση με τα 
εμπορεύματα·
(ii) αποτρέπει την κατάχρηση της αγοράς·
(iii) στηρίζει ορθούς όρους καθορισμού 
των τιμών και διακανονισμού·
(iv) εξασφαλίζει την ανακάλυψη τιμών 
για την αγορά ενσώματων εμπορευμάτων·
(v) αποτρέπει τη διαμόρφωση θέσεων που 
προκαλούν στρέβλωση της αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 748
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αντιμετωπίζει σημαντικά την απειλή 
για την εύρυθμη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή των ρυθμίσεων παράδοσης των 
ενσώματων εμπορευμάτων ή για τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης ή βελτιώνει σημαντικά την 
ικανότητα των αρμόδιων αρχών να 
παρακολουθούν την απειλή·

(α) αποτρέπει σε σημαντικό βαθμό την 
κατάχρηση της αγοράς, μειώνει ή 
εξαλείφει την υπέρμετρη κερδοσκοπία, 
αντιμετωπίζει την απειλή για τον ομαλό 
καθορισμό των τιμών, την εύρυθμη 
λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή των 
ρυθμίσεων παράδοσης των ενσώματων 
εμπορευμάτων και την ανακάλυψη τιμών 
για την υποκείμενη αγορά εμπορευμάτων, 
ή για τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ένωσης ή βελτιώνει 
σημαντικά την ικανότητα των αρμόδιων 
αρχών να παρακολουθούν την απειλή·

Or. en

Τροπολογία 749
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αντιμετωπίζει σημαντικά την απειλή 
για την εύρυθμη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή των ρυθμίσεων παράδοσης των 
ενσώματων εμπορευμάτων ή για τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης ή βελτιώνει σημαντικά την 
ικανότητα των αρμόδιων αρχών να 
παρακολουθούν την απειλή·

(α) αντιμετωπίζει την απειλή για την 
αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία 
και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή των ρυθμίσεων παράδοσης των 
ενσώματων εμπορευμάτων ή για τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης ή βελτιώνει την ικανότητα των 
αρμόδιων αρχών να παρακολουθούν την 
απειλή·
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Or. en

Τροπολογία 750
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
ρευστότητας στις αγορές αυτές ή της 
δημιουργίας αβεβαιότητας για τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, δυσανάλογες 
σε σχέση με τα οφέλη του μέτρου.

(γ) δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και των 
υποκείμενων αγορών εμπορευμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της στρέβλωσης 
της λειτουργίας ανακάλυψης τιμών, 
επιπτώσεις που είναι δυσανάλογες σε 
σχέση με τα οφέλη του μέτρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές δεν είναι σε θέση να παρέμβουν για να αποτρέψουν τη 
στρέβλωση της λειτουργίας ανακάλυψης τιμών των αγορών παραγώγων επί εμπορευμάτων, ή 
παραλείπουν να το πράξουν, η ΕΑΚΑΑ πρέπει να παρεμβαίνει, μεταξύ άλλων εφαρμόζοντας 
όρια στον αριθμό των συμβάσεων που μπορεί να συνάψει ή να κατέχει ένα πρόσωπο ή 
κατηγορία προσώπων.

Τροπολογία 751
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
ρευστότητας στις αγορές αυτές ή της 
δημιουργίας αβεβαιότητας για τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, δυσανάλογες 

(γ) δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
ρευστότητας που απαιτείται για 
συναλλαγές αντιστάθμισης κινδύνου καλή 
τη πίστει στις αγορές αυτές ή της 
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σε σχέση με τα οφέλη του μέτρου. δημιουργίας αβεβαιότητας για τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, επιπτώσεις που 
είναι δυσανάλογες σε σχέση με τα οφέλη 
του μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 752
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν αποφασίσει να λάβει ή να 
ανανεώσει οποιοδήποτε μέτρο αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, η ΕΑΚΑΑ 
γνωστοποιεί στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες 
αρχές το μέτρο που προτείνει να ληφθεί. 
Στην περίπτωση αίτησης βάσει του 
στοιχείου α) ή β) της παραγράφου 1, η 
γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα στοιχεία 
ταυτότητας του προσώπου ή των 
προσώπων στα οποία απευθύνθηκε η 
αίτηση, καθώς και τις λεπτομέρειες και 
τους σχετικούς λόγους. Στην περίπτωση 
μέτρου βάσει του στοιχείου γ) της 
παραγράφου 1, η γνωστοποίηση 
περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία για το 
πρόσωπο ή την κατηγορία προσώπων που 
αφορά, τα σχετικά χρηματοπιστωτικά 
μέσα, τα σχετικά ποσοτικά μέτρα, όπως 
τον μέγιστο αριθμό συμβάσεων που 
μπορεί να συνάψει το συγκεκριμένο 
πρόσωπο ή η συγκεκριμένη κατηγορία 
προσώπων, και τους σχετικούς λόγους.

4. Πριν αποφασίσει να λάβει ή να 
ανανεώσει οποιοδήποτε μέτρο αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, η ΕΑΚΑΑ 
γνωστοποιεί στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες 
αρχές το μέτρο που προτείνει να ληφθεί. 
Στην περίπτωση αίτησης βάσει του 
στοιχείου α) ή β) της παραγράφου 1, η 
γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα στοιχεία 
ταυτότητας του προσώπου ή των 
προσώπων στα οποία απευθύνθηκε η 
αίτηση, καθώς και τις λεπτομέρειες και 
τους σχετικούς λόγους. Στην περίπτωση 
μέτρου βάσει του στοιχείου γ) της 
παραγράφου 1, η γνωστοποίηση 
περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία για το 
πρόσωπο ή την κατηγορία προσώπων που 
αφορά, τα σχετικά χρηματοπιστωτικά 
μέσα, τα σχετικά ποσοτικά μέτρα, όπως 
τον μέγιστο αριθμό ανοικτών θέσεων που 
μπορεί να κατέχει το συγκεκριμένο 
πρόσωπο ή η συγκεκριμένη κατηγορία 
προσώπων, και τους σχετικούς λόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κατώτατο όριο δεν πρέπει να αφορά τον αριθμό των συμβάσεων που μπορεί να συνάψει ένα 
πρόσωπο. Εάν πρέπει να εφαρμοστεί κατώτατο όριο για παράγωγα επί εμπορευμάτων, πρέπει 
να αφορά ανοικτές θέσεις.
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Τροπολογία 753
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον ιστότοπό 
της ανακοίνωση σχετικά με κάθε απόφαση 
επιβολής ή ανανέωσης μέτρων που 
αναφέρονται στο στοιχείο γ) της 
παραγράφου 1. Η ανακοίνωση 
περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία για το 
πρόσωπο ή την κατηγορία προσώπων που 
αφορά, τα σχετικά χρηματοπιστωτικά 
μέσα, τα σχετικά ποσοτικά μέτρα, όπως 
τον μέγιστο αριθμό συμβάσεων που 
μπορεί να συνάψει το συγκεκριμένο 
πρόσωπο ή η συγκεκριμένη κατηγορία 
προσώπων, και τους σχετικούς λόγους.

6. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον ιστότοπό 
της ανακοίνωση σχετικά με κάθε απόφαση 
επιβολής ή ανανέωσης μέτρων που 
αναφέρονται στο στοιχείο γ) της 
παραγράφου 1. Η ανακοίνωση 
περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία για το 
πρόσωπο ή την κατηγορία προσώπων που 
αφορά, τα σχετικά χρηματοπιστωτικά 
μέσα, τα σχετικά ποσοτικά μέτρα, όπως 
τον μέγιστο αριθμό ανοικτών θέσεων που 
μπορεί να κατέχει το συγκεκριμένο 
πρόσωπο ή η συγκεκριμένη κατηγορία 
προσώπων, και τους σχετικούς λόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κατώτατο όριο δεν πρέπει να αφορά τον αριθμό των συμβάσεων που μπορεί να συνάψει ένα 
πρόσωπο. Εάν πρέπει να εφαρμοστεί κατώτατο όριο για παράγωγα επί εμπορευμάτων, πρέπει 
να αφορά ανοικτές θέσεις.

Τροπολογία 754
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον ιστότοπό 
της ανακοίνωση σχετικά με κάθε απόφαση 
επιβολής ή ανανέωσης μέτρων που 
αναφέρονται στο στοιχείο γ) της 

6. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον ιστότοπό 
της ανακοίνωση σχετικά με κάθε απόφαση 
επιβολής ή ανανέωσης μέτρων που 
αναφέρονται στο στοιχείο γ) της 
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παραγράφου 1. Η ανακοίνωση 
περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία για το 
πρόσωπο ή την κατηγορία προσώπων που 
αφορά, τα σχετικά χρηματοπιστωτικά 
μέσα, τα σχετικά ποσοτικά μέτρα, όπως 
τον μέγιστο αριθμό συμβάσεων που μπορεί 
να συνάψει το συγκεκριμένο πρόσωπο ή η 
συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων, και 
τους σχετικούς λόγους.

παραγράφου 1. Η ανακοίνωση 
περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία για το 
πρόσωπο ή την κατηγορία προσώπων που 
αφορά, τα σχετικά χρηματοπιστωτικά 
μέσα, τα σχετικά ποσοτικά και ποιοτικά 
μέτρα, όπως τον μέγιστο αριθμό 
συμβάσεων και την αξία των
ακαθάριστων και ανοικτών θέσεων που 
μπορεί να συνάψει το συγκεκριμένο 
πρόσωπο ή η συγκεκριμένη κατηγορία 
προσώπων, και τους σχετικούς λόγους.

Or. en

Τροπολογία 755
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν αποφασίσει να λάβει ή να 
ανανεώσει οποιοδήποτε μέτρο αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, η ΕΑΚΑΑ 
γνωστοποιεί στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες 
αρχές το μέτρο που προτείνει να ληφθεί. 
Στην περίπτωση αίτησης βάσει του 
στοιχείου α) ή β) της παραγράφου 1, η 
γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα στοιχεία 
ταυτότητας του προσώπου ή των 
προσώπων στα οποία απευθύνθηκε η 
αίτηση, καθώς και τις λεπτομέρειες και 
τους σχετικούς λόγους. Στην περίπτωση 
μέτρου βάσει του στοιχείου γ) της 
παραγράφου 1, η γνωστοποίηση 
περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία για το 
πρόσωπο ή την κατηγορία προσώπων που 
αφορά, τα σχετικά χρηματοπιστωτικά 
μέσα, τα σχετικά ποσοτικά μέτρα, όπως 
τον μέγιστο αριθμό συμβάσεων που μπορεί 
να συνάψει το συγκεκριμένο πρόσωπο ή η 
συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων, και 
τους σχετικούς λόγους.

4. Πριν αποφασίσει να λάβει ή να 
ανανεώσει οποιοδήποτε μέτρο αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, η ΕΑΚΑΑ 
γνωστοποιεί στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες 
αρχές το μέτρο που προτείνει να ληφθεί. 
Στην περίπτωση αίτησης βάσει του 
στοιχείου α) ή β) της παραγράφου 1, η 
γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα στοιχεία 
ταυτότητας του προσώπου ή των 
προσώπων στα οποία απευθύνθηκε η 
αίτηση, καθώς και τις λεπτομέρειες και 
τους σχετικούς λόγους. In case of a 
measure under subparagraph (c) Η 
ανακοίνωση περιλαμβάνει λεπτομερή 
στοιχεία για το πρόσωπο ή την κατηγορία 
προσώπων που αφορά, τα σχετικά 
χρηματοπιστωτικά μέσα, τα σχετικά 
ποσοτικά και ποιοτικά μέτρα, όπως τον 
μέγιστο αριθμό συμβάσεων και την αξία 
των ακαθάριστων και ανοικτών θέσεων 
που μπορεί να συνάψει το συγκεκριμένο 
πρόσωπο ή η συγκεκριμένη κατηγορία 
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προσώπων, και τους σχετικούς λόγους.

Or. en

Τροπολογία 756
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η ΕΑΚΑΑ επανεξετάζει τα μέτρα του 
στοιχείου γ) της παραγράφου 1 που έχει 
λάβει σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα 
και τουλάχιστον ανά τρίμηνο. Εάν ένα 
μέτρο δεν ανανεωθεί μετά την εν λόγω 
τρίμηνη περίοδο, λήγει αυτόματα. Οι 
παράγραφοι 2 έως 8 εφαρμόζονται στην 
ανανέωση των μέτρων.

8. Η ΕΑΚΑΑ επανεξετάζει τα μέτρα του 
στοιχείου γ) της παραγράφου 1 που έχει 
λάβει σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα 
και τουλάχιστον ανά τρίμηνο. Οι 
παράγραφοι 2 έως 8 εφαρμόζονται στην 
ανανέωση των μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 757
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, 
θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται τα κριτήρια και οι 
παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη από την ΕΑΚΑΑ, προκειμένου να 
κρίνει πότε ανακύπτει η απειλή για την 
εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, μεταξύ 
άλλων και όσον αφορά ρυθμίσεις 
παράδοσης των ενσώματων 
εμπορευμάτων, ή για τη σταθερότητα του 

10. Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων με τα 
οποία προσδιορίζονται τα μέτρα, τα 
κριτήρια και οι παράγοντες που λαμβάνει
υπόψη, προκειμένου να κρίνει κατά πόσον 
υφίστανται οι περιστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
α).
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συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης, η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 758
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [31 Δεκεμβρίου 2012].
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 10 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 
10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 759
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Για την αποτελεσματική εκτέλεση 
των καθηκόντων της σε σχέση με τις 
αγορές εμπορευμάτων και για το 
συντονισμό των εποπτικών 
δραστηριοτήτων των αρμόδιων εθνικών 
αρχών που έχουν οριστεί για τις αγορές 
αυτές, η ΕΑΚΑΑ δημιουργεί ειδκό τμήμα 
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για τα εμπορεύματα.

Or. en

Τροπολογία 760
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10β. Η ΕΑΚΑΑ εκπονεί, σε στενό 
συντονισμό με το ΕΣΣΚ και άλλους 
αρμόδιους τομεακούς φορείς εποπτείας 
από την Ένωση και τρίτες χώρες, σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων με τα 
οποία καθορίζονται ένα σύνολο σχετικών 
δεικτών και κατωτάτων ορίων που 
απαιτούνται για την παρακολούθηση των 
χαρακτηριστικών των υποκείμενων 
αγορών εμπορευμάτων καθώς και τα 
στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι 
επιμέρους και οι συγκεντρωτικές 
πληροφορίες που παρέχουν οι 
συμμετέχοντες στην αγορά, οι 
οργανωμένες αγορές, οι ΠΜΔ, οι ΟΜΔ, οι 
έμποροι εξωχρηματιστηριακών τίτλων 
και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών 
στο πλαίσιο του κανονισμού [EMIR] στις 
αντίστοιχες αρμόδιες αρχές, την ΕΑΚΑΑ 
και το ΕΣΣΚ.
Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται ιδίως 
από τις αρμόδιες αρχές και το ειδικό 
τμήμα της ΕΑΚΑΑ για τα εμπορεύματα 
προκειμένου να πραγματοποιείται 
τακτική και ειδική εις βάθος εξέταση των 
προτύπων παραγωγής, κατανάλωσης, 
διαμεσολάβησης, μεταφοράς, των 
εκτιμώμενων και επισήμων επιπέδων 
αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
προπληρωμένων συμβάσεων, της 
πλεονάζουσας ικανότητας και των 
μακροπρόθεσμων τάσεων προσφοράς και 
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ζήτησης των υποκείμενων αγορών 
εμπορευμάτων, καθώς και της 
μεταβλητότητας της αγοράς και των 
προτύπων συσχετισμού με άλλα στοιχεία 
ενεργητικού και κατηγορίες στοιχείων 
του ενεργητικού.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως τις [31 Δεκεμβρίου 2012].
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 
10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 761
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή υπηρεσιών χωρίς υποκατάστημα
από επιχειρήσεις τρίτων χωρών

Παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις 
τρίτων χωρών

Or. en

Τροπολογία 762
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή υπηρεσιών χωρίς υποκατάστημα 
από επιχειρήσεις τρίτων χωρών

Παροχή υπηρεσιών ή άσκηση 
δραστηριοτήτων χωρίς υποκατάστημα 
από επιχειρήσεις τρίτων χωρών
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Or. en

Τροπολογία 763
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικές διατάξεις Παροχή υπηρεσιών χωρίς εγγραφή στο 
μητρώο 

Or. en

Τροπολογία 764
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί να 
παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και/ή να 
ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες, σε 
συνδυασμό με παρεπόμενες υπηρεσίες, 
για πρόσωπα που αναγνωρίζονται ως 
επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι για τους 
σκοπούς του άρθρου 30 της οδηγίας [νέα 
MiFID] οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος με άλλο τρόπο και όχι μέσω 
υποκαταστήματος στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος χωρίς να απαιτείται άδεια 
στο συγκεκριμένο κράτος μέλος δυνάμει 
της εν λόγω οδηγίας ή εγγραφή δυνάμει 
του άρθου 36 του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επαφίεται στις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις της ΕΕ (και στους κρατικούς φορείς) να 
προσδιορίζουν το επίπεδο προστασίας που χρειάζονται και την ποιότητα των 
αντισυμβαλλομένων με τους οποίους διεξάγουν συναλλαγές. Επιπλέον, ο πολύ μεγάλος αριθμός 
αντισυμβαλλομένων από τρίτες χώρες οι οποίοι ενδέχεται να ζητήσουν εγγραφή απλώς επειδή 
διεξάγουν συναλλαγές με επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους στην ΕΕ θα καταστήσει πολύ 
δύσκολο το έργο των εθνικών εποπτικών αρχών.

Τροπολογία 765
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Όταν μια επιχείρηση επενδύσεων που 
έχει λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει της 
οδηγίας [νέα MiFID], ένα πιστωτικό 
ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας 
δυνάμει της οδηγίας 2006/48/ΕΚ και 
παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκεί 
επενδυτικές δραστηριότητες, μια εταιρεία 
διαχείρισης που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας δυνάμει της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ ή ένας διαχειριστής του 
οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων 
που έχει λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει 
της οδηγίας 2011/61/ΕΚ αναθέτει 
λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των 
επενδυτικών υπηρεσιών, σε επιχείρηση 
τρίτης χώρας σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις των εν λόγω οδηγιών, η 
επιχείρηση της τρίτης χώρας μπορεί να 
παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες στο 
πρόσωπο που αναθέτει τις λειτουργίες 
της με άλλο τρόπο και όχι μέσω 
υποκαταστήματος στο κράτος μέλος στο 
οποίο το πρόσωπο αυτό είναι 
εγκατεστημένο χωρίς να απαιτείται άδεια 
στο συγκεκριμένο κράτος μέλος δυνάμει 
της οδηγίας [νέα MiFID] ή εγγραφή 
δυνάμει του άρθου 36 του παρόντος 
κανονισμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αναθέτουν σε επιχειρήσεις τρίτης χώρας ένα μεγάλο 
φάσμα υπηρεσιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση των επενδύσεων καθώς και η 
διαφύλαξη και η διοίκηση.

Τροπολογία 766
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί να 
παρέχει τις υπηρεσίες που απαριθμούνται 
στο άρθρο 30 της οδηγίας [νέα MiFID] σε 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους
εγκατεστημένους στην Ένωση χωρίς την 
ίδρυση υποκαταστήματος, μόνον εφόσον 
είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο των 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που τηρείται 
από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 
37.

1. Επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί να 
παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και/ή να 
ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες, σε 
συνδυασμό με παρεπόμενες υπηρεσίες, 
για επαγγελματίες πελάτες που 
αναφέρονται στο Τμήμα I του 
Παραρτήματος II της οδηγίας [νέα 
MiFID] εγκατεστημένους σε κράτος μέλος 
με άλλο τρόπο και όχι μέσω 
υποκαταστήματος, χωρίς να απαιτείται 
άδεια στο συγκεκριμένο κράτος μέλος 
δυνάμει της εν λόγω οδηγίας, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο των 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που τηρείται 
από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 
37.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περίπτωσεις, δεν θα ήταν πρακτικά εφαρμόσιμη η απαίτηση να υπόκεινται όλες οι 
συμβάσεις που συνάπτονται με επενδυτές της ΕΕ στο δίκαιο της ΕΕ. Ακόμη και αν οι συμβάσεις 
αυτές υπόκεινται σε ορισμένη δικαιοδοσία, μπορεί να προκληθούν δυσκολίες σε ορισμένες 
περιπτώσεις, π.χ. σε συμφωνίες αναδοχής όπου οι διαπραγματεύσεις για τη ρήτρα δικαιοδοσίας 
μπορεί να αποδειχθούν δύσκολες.
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Τροπολογία 767
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί να 
παρέχει τις υπηρεσίες που απαριθμούνται 
στο άρθρο 30 της οδηγίας [νέα MiFID] σε 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους 
εγκατεστημένους στην Ένωση χωρίς την 
ίδρυση υποκαταστήματος, μόνον εφόσον 
είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο των 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που τηρείται 
από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 
37.

1. Επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί να 
παρέχει τις υπηρεσίες που απαριθμούνται 
στο άρθρο 30 της οδηγίας [νέα MiFID] σε 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και σε 
επαγγελματίες πελάτες εγκατεστημένους 
στην Ένωση χωρίς την ίδρυση 
υποκαταστήματος, μόνον εφόσον είναι 
εγγεγραμμένη στο μητρώο των 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που τηρείται 
από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 
37.

Or. en

Τροπολογία 768
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί να 
παρέχει τις υπηρεσίες που απαριθμούνται 
στο άρθρο 30 της οδηγίας [νέα MiFID] σε 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους 
εγκατεστημένους στην Ένωση χωρίς την 
ίδρυση υποκαταστήματος, μόνον εφόσον 
είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο των 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που τηρείται 
από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 
37.

1. Επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί να 
παρέχει τις μνημονευόμενες επενδυτικές 
υπηρεσίες σε επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους και σε 
επαγγελματίες πελάτες κατά την έννοια 
του Τμήματος I του Παραρτήματος II της 
οδηγίας …/…/ΕΕ [νέα MiFID] 
εγκατεστημένους στην Ένωση χωρίς την 
ίδρυση υποκαταστήματος, μόνον εφόσον 
είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο των 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που τηρείται 
από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 
37.

Or. en
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Τροπολογία 769
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί να 
παρέχει τις υπηρεσίες που απαριθμούνται 
στο άρθρο 30 της οδηγίας [νέα MiFID] σε 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους 
εγκατεστημένους στην Ένωση χωρίς την 
ίδρυση υποκαταστήματος, μόνον εφόσον 
είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο των 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που τηρείται 
από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο
37.

1. Επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί να 
παρέχει τις υπηρεσίες που απαριθμούνται 
στο Παράρτημα I, Τμήμα Α της οδηγίας 
[νέα MiFID], πλην των υπηρεσιών που 
απαριθμούνται στα σημεία (8) έως (10),
σε επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους μόνον 
εφόσον αυτοί είναι εγκατεστημένοι στην 
Ένωση με την διατήρηση 
υποκαταστήματος και μόνον εφόσον η 
επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο 
των επιχειρήσεων τρίτων χωρών που 
τηρείται από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με 
απόφαση ισοδυναμίας δυνάμει του 
άρθρου 37.

Or. en

Τροπολογία 770
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί να 
παρέχει τις υπηρεσίες που απαριθμούνται 
στο άρθρο 30 της οδηγίας [νέα MiFID] σε 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους 
εγκατεστημένους στην Ένωση χωρίς την 
ίδρυση υποκαταστήματος, μόνον εφόσον 
είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο των 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που τηρείται 
από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 
37.

1. Επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί να 
παρέχει επενδυτικές συμβουλές που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα I, Τμήμα 
Α της οδηγίας [νέα MiFID] σε επιλέξιμους 
αντισυμβαλλομένους και σε επαγγελματίες 
πελάτες εγκατεστημένους στην Ένωση 
χωρίς την ίδρυση υποκαταστήματος, μόνον 
εφόσον είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο 
των επιχειρήσεων τρίτων χωρών που 
τηρείται από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το 
άρθρο 37.



PE489.478v01-00 92/135 AM\901887EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 771
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το υποκατάστημα ιδρύεται στο 
κράτος μέλος στο οποίο η επιχείρηση 
τρίτης χώρας ασκεί τη σημαντικότερη 
δραστηριότητά της και υπόκειται στην 
εποπτεία της αρμόδιας αρχής του 
κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένο.
Εφαρμόζονται ρυθμίσεις συνεργασίας 
μεταξύ της ΕΑΚΑΑ και της αρμόδιας 
αρχής της τρίτης χώρας. Υφίστανται 
ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ της 
αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το 
υποκατάστημα και της αρμόδιας αρχής 
της τρίτης χώρας.

Or. en

Τροπολογία 772
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να εγγράψει στο 
μητρώο επιχείρηση τρίτης χώρας που έχει 
υποβάλει αίτηση για την παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση 
επενδυτικών δραστηριοτήτων στην Ένωση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, μόνον 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.
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προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 773
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1·

(α) η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 με 
την οποία αναγνωρίζει ότι το πλαίσιο 
προληπτικής εποπτείας και 
επιχειρηματικής συμπεριφοράς της 
τρίτης χώρας έχει ισοδύναμο 
αποτέλεσμα·

Or. en

Τροπολογία 774
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η επιχείρηση έχει άδεια στην περιοχή 
δικαιοδοσίας στην οποία είναι
εγκατεστημένη για την παροχή των 
επενδυτικών υπηρεσιών ή την άσκηση των 
δραστηριοτήτων που πρόκειται να 
παρασχεθούν ή να ασκηθούν στην Ένωση 
και υπόκειται σε αποτελεσματική εποπτεία 
και έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεών 
της που διασφαλίζουν πλήρη συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις που ισχύουν στη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα·

(β) η επιχείρηση έχει άδεια στην περιοχή 
δικαιοδοσίας στην οποία είναι 
εγκατεστημένα τα κεντρικά γραφεία της 
για την παροχή των επενδυτικών 
υπηρεσιών ή την άσκηση των 
δραστηριοτήτων που πρόκειται να 
παρασχεθούν ή να ασκηθούν στην Ένωση 
και υπόκειται σε αποτελεσματική εποπτεία 
και έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεών 
της που διασφαλίζουν πλήρη συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις που ισχύουν στη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα·
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Or. en

Τροπολογία 775
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιχείρηση τρίτης χώρας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλει 
την αίτησή της στην ΕΑΚΑΑ μετά την 
έκδοση από την Επιτροπή της απόφασης 
που αναφέρεται στο άρθρο 37, με την 
οποία κρίνεται ότι το νομικό και εποπτικό 
πλαίσιο της τρίτης χώρας στην οποία έχει 
άδεια λειτουργίας η επιχείρηση τρίτης 
χώρας είναι ισοδύναμο με τις απαιτήσεις 
που περιγράφονται στο άρθρο 37 
παράγραφος 1.

Η επιχείρηση τρίτης χώρας που επιθυμεί 
να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή να 
ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 υποβάλλει 
την αίτησή της στην ΕΑΚΑΑ μετά την 
έκδοση από την Επιτροπή της απόφασης 
που αναφέρεται στο άρθρο 37, με την 
οποία κρίνεται ότι το νομικό και εποπτικό 
πλαίσιο της τρίτης χώρας στην οποία έχει 
άδεια λειτουργίας η επιχείρηση τρίτης 
χώρας είναι ισοδύναμο με τις απαιτήσεις 
που περιγράφονται στο άρθρο 37 
παράγραφος 1 όσον αφορά θέματα 
προληπτικής εποπτείας και 
επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

Or. en

Τροπολογία 776
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών που 
παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο ενημερώνουν τους πελάτες 
που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, 
πριν από την παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών, ότι δεν επιτρέπεται να 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλους πελάτες 

διαγράφεται
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πλην των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων 
και ότι δεν υπόκεινται σε εποπτεία στην 
Ένωση. Αναφέρουν την ονομασία και τη 
διεύθυνση της αρμόδιας αρχής που είναι 
υπεύθυνη για την εποπτεία στην τρίτη 
χώρα.

Or. en

Τροπολογία 777
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών που 
παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο ενημερώνουν τους πελάτες που 
είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, πριν 
από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, 
ότι δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες 
σε άλλους πελάτες πλην των επιλέξιμων 
αντισυμβαλλομένων και ότι δεν 
υπόκεινται σε εποπτεία στην Ένωση. 
Αναφέρουν την ονομασία και τη διεύθυνση 
της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για 
την εποπτεία στην τρίτη χώρα.

Οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών που 
παρέχουν υπηρεσίες ή ασκούν 
δραστηριότητες σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο ενημερώνουν τους πελάτες που 
είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, πριν 
από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή 
την άσκηση επενδυτικών 
δραστηριοτήτων, ότι, με εξαίρεση των 
όσων επιτρέπουν οι ισχύουσες εθνικές 
διατάξεις που εγκρίνονται δυνάμει του 
άρθρου 36β της οδηγίας [νέα MiFID], δεν 
επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες ή να ασκούν επενδυτικές 
δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει η 
οδηγία [νέα MiFID] στην Ένωση για
άλλους πελάτες πλην των επαγγελματιών 
πελατών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και ότι δεν υπόκεινται σε 
εποπτεία στην Ένωση. Αναφέρουν την 
ονομασία και τη διεύθυνση της αρμόδιας 
αρχής που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία 
στην τρίτη χώρα.

Or. en
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Τροπολογία 778
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες του πρώτου εδαφίου 
παρέχονται εγγράφως και με ευδιάκριτο 
τρόπο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 779
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση 
επιτρέπεται να δέχονται επενδυτικές 
υπηρεσίες από επιχείρηση τρίτης χώρας 
που δεν είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 μόνο με 
δική τους αποκλειστικά πρωτοβουλία.

Πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση 
επιτρέπεται να δέχονται επενδυτικές 
υπηρεσίες από επιχείρηση τρίτης χώρας 
που δεν είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 μόνο με 
δική τους πρωτοβουλία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει να διευκρινίζεται ότι πρόσωπα εγκατεστημένα στην 
Ένωση μπορούν να ζητούν υπηρεσίες από επιχειρήσεις τρίτης χώρας χωρίς περαιτέρω 
περιορισμούς. Πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει η δυνατότητα διαβίβασης πληροφοριών και 
ερευνητικού υλικού.

Τροπολογία 780
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση 
επιτρέπεται να δέχονται επενδυτικές 
υπηρεσίες από επιχείρηση τρίτης χώρας 
που δεν είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 μόνο με 
δική τους αποκλειστικά πρωτοβουλία.

Πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση 
επιτρέπεται να δέχονται επενδυτικές 
υπηρεσίες από επιχείρηση τρίτης χώρας 
που δεν είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 μόνο με 
δική τους αποκλειστικά πρωτοβουλία. Η 
πρωτοβουλία ενός προσώπου δεν παρέχει 
στην επιχείρηση τρίτης χώρας το 
δικαίωμα εμπορικής προώθησης νέων 
κατηγοριών προϊόντων στο πρόσωπο 
αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παθητική εμπορική προώθηση προϊόντων πρέπει να επιτρέπεται, αλλά δεν πρέπει να ανοίγει 
το δρόμο στην ενεργό εμπορική προώθηση οιουδήποτε άλλου προϊόντος, π.χ. πολύ 
διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων.

Τροπολογία 781
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση 
επιτρέπεται να δέχονται επενδυτικές 
υπηρεσίες από επιχείρηση τρίτης χώρας 
που δεν είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 μόνο με 
δική τους αποκλειστικά πρωτοβουλία.

Πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση 
επιτρέπεται να δέχονται επενδυτικές 
υπηρεσίες από επιχείρηση τρίτης χώρας 
μόνο με δική τους αποκλειστικά 
πρωτοβουλία. Στην περίπτωση αυτή, οι 
υπηρεσίες δεν θεωρούνται ότι παρέχονται 
στο έδαφος της Ένωσης. Οι επιχειρήσεις 
τρίτων χωρών ενημερώνουν τα πρόσωπα 
που ζητούν τις υπηρεσίες τους ότι δεν 
επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στην 
Ένωση και ότι δεν υπόκεινται σε 
εποπτεία στην Ένωση. Οι πληροφορίες 
αυτές παρέχονται με ευδιάκριτο τρόπο.
Οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών δεν 
επιτρέπεται να προσελκύουν πελάτες στην 
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Ένωση ή να προωθούν ή να διαφημίζουν 
επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
καθώς και παρεπόμενες υπηρεσίες στην 
Ένωση.
Οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών 
επιτρέπεται μόνο να προσελκύουν ως 
πελάτες πρόσωπα τα οποία 
αναγνωρίζονται ως επιλέξιμοι 
αντισυμβαλλόμενοι στην Ένωση ή να 
προωθούν ή να διαφημίζουν σε αυτούς 
επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
καθώς και παρεπόμενες υπηρεσίες στην 
Ένωση, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση 
τρίτης χώρας είναι εγγεγραμμένη στο 
μητρώο σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37.

Or. en

Τροπολογία 782
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς τρίτων χωρών που 
παρέχουν υπηρεσίες σε επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο υπόκεινται στις απαιτήσεις 
των άρθρων 19, 20, 21, 22 και 23 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to ensure market integrity and transparency as well as a level playing field, the rules 
proposed for EU investment firms must be imposed on 3rd country investment firms providing 
services to eligible counterparties, including public transparency and transaction reporting 
(articles 19, 20, 21, 22 and 23). The eligible counterparty regime for EU investment firms 
imposes essential market-facing obligations, such as transparency and transaction reporting. 
By contrast, these obligations are not imposed on 3rd country investment firms providing the 
same service. Therefore, crucial parts of trading activity carried out by 3rd country 
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investment firms would take place without transparency to the public or to the supervisors. 
This would have a detrimental effect on price formation and market oversight.

Τροπολογία 783
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων
τρίτων χωρών και επενδυτών της ΕΕ 
επιλύονται σύμφωνα με το δίκαιο ενός 
κράτους μέλους και υπόκεινται στη 
δικαιοδοσία του.

5. Οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών που 
παρέχουν υπηρεσίες ή ασκούν 
δραστηριότητες σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο προσφέρουν στους πελάτες που 
είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, πριν 
από την παροχή των επενδυτικών 
υπηρεσιών ή την άσκηση των 
επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη 
δυνατότητα να υποβάλουν οιεσδήποτε 
διαφορές σχετικές με αυτές τις υπηρεσίες 
ή τις δραστηριότητες σε δικαστήριο ή 
διαιτητικό δικαστήριο κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περίπτωσεις, δεν θα ήταν πρακτικά εφαρμόσιμη η απαίτηση να υπόκεινται όλες οι 
συμβάσεις που συνάπτονται με επενδυτές της ΕΕ στο δίκαιο της ΕΕ. Ακόμη και αν οι συμβάσεις 
αυτές υπόκεινται σε ορισμένη δικαιοδοσία, μπορεί να προκληθούν δυσκολίες σε ορισμένες 
περιπτώσεις, π.χ. σε συμφωνίες αναδοχής όπου οι διαπραγματεύσεις για τη ρήτρα δικαιοδοσίας 
μπορεί να αποδειχθούν δύσκολες.

Τροπολογία 784
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κανονιστικά τεχνικά πρότυπα με τα οποία 

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων με τα 
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εξειδικεύονται οι πληροφορίες που η 
αιτούσα επιχείρηση τρίτης χώρας πρέπει 
να υποβάλλει στην ΕΑΚΑΑ με την αίτηση 
εγγραφής στο μητρώο σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και η μορφή των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.

οποία προσδιορίζονται: οι πληροφορίες 
που η επιχείρηση τρίτης χώρας πρέπει να 
υποβάλλει στην ΕΑΚΑΑ με την αίτηση 
εγγραφής στο μητρώο σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και:

(α) η μορφή των πληροφοριών που πρέπει 
να παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 
4, και

(β) όλες οι αναγκαίες πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το 
άρθρο 37. 

Or. en

Τροπολογία 785
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

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

Or. en

Τροπολογία 786
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή 
σχέδιο των εν λόγω κανονιστικών 
τεχνικών προτύπων έως την [].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 787
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 42, να εκδίδει 
απόφαση για μια τρίτη χώρα, εάν οι 
νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις της εν 
λόγω τρίτης χώρας διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις που έχουν άδεια λειτουργίας 
στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα 
συμμορφώνονται με νομικά δεσμευτικές 
απαιτήσεις οι οποίες έχουν ισοδύναμο 
αποτέλεσμα με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην οδηγία αριθ. [MiFID], 
στον παρόντα κανονισμό και στην οδηγία 
2006/49/ΕΚ [οδηγία για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων] και στα εκτελεστικά 
μέτρα αυτών και η εν λόγω τρίτη χώρα 
προβλέπει ισοδύναμη αμοιβαία
αναγνώριση του πλαισίου προληπτικής 
εποπτείας το οποίο ισχύει για τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 42, να εκδίδει 
απόφαση για μια τρίτη χώρα, εάν οι 
νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις της εν 
λόγω τρίτης χώρας διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις που έχουν άδεια λειτουργίας 
στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα 
συμμορφώνονται με νομικά δεσμευτικές 
απαιτήσεις όσον αφορά θέματα 
προληπτικής εποπτείας και 
επιχειρηματικής συμπεριφοράς οι οποίες 
έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τις 
απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και 
επιχειρηματικής συμπεριφοράς που 
προβλέπονται στην οδηγία αριθ. [MiFID], 
στον παρόντα κανονισμό και στην οδηγία 
2006/49/ΕΚ [οδηγία για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων] και στα εκτελεστικά 
μέτρα αυτών και η εν λόγω τρίτη χώρα 
προβλέπει αποτελεσματική ισοδύναμη 
αναγνώριση του πλαισίου προληπτικής 
εποπτείας το οποίο ισχύει για τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για «ισοδύναμη αμοιβαία αναγνώριση» του πλαισίου προληπτικής εποπτείας θα 
μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί κατά των επιχειρήσεων της ΕΕ. Η διατύπωση πρέπει 
να ευθυγραμμιστεί με τον κανονισμό EMIR. Στις αντίστοιχες διατάξεις του κανονισμού EMIR 
δεν υπάρχουν ρητές αναφορές στην «αμοιβαιότητα», βλέπε άρθρο 23, παράγραφος 3 
(αποτελεσματική ... ισοδύναμη  αναγνώριση) και άρθρα 3, παράγραφος 2 και 23, παράγραφος 
2.  Βλέπε επίσης άρθρο 28, παράγραφος 5 της οδηγίας MiFIR («αποτελεσματική ισοδύναμη 
αναγνώριση») και τις παρατηρήσεις επί του άρθρου 24, παράγραφος 1 στοιχείο δ).. Η 
διατύπωση του άρθρου 37, παράγραφος 1 πρέπει να ευθυγραμμιστεί.

Τροπολογία 788
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 42, να εκδίδει 
απόφαση για μια τρίτη χώρα, εάν οι 
νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις της εν 
λόγω τρίτης χώρας διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις που έχουν άδεια λειτουργίας 
στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα 
συμμορφώνονται με νομικά δεσμευτικές
απαιτήσεις οι οποίες έχουν ισοδύναμο 
αποτέλεσμα με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην οδηγία αριθ. [MiFID], 
στον παρόντα κανονισμό και στην οδηγία 
2006/49/ΕΚ [οδηγία για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων] και στα εκτελεστικά 
μέτρα αυτών και η εν λόγω τρίτη χώρα 
προβλέπει ισοδύναμη αμοιβαία 
αναγνώριση του πλαισίου προληπτικής 
εποπτείας το οποίο ισχύει για τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 42, να εκδίδει 
απόφαση για μια τρίτη χώρα, εάν οι 
νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις της εν 
λόγω τρίτης χώρας διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις που έχουν άδεια λειτουργίας 
στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα 
συμμορφώνονται με νομικά δεσμευτικές 
απαιτήσεις οι οποίες έχουν ισοδύναμο 
αποτέλεσμα με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην οδηγία αριθ. [MiFID], 
στον παρόντα κανονισμό και στην οδηγία 
2006/49/ΕΚ [οδηγία για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων] και στα εκτελεστικά 
μέτρα αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αμοιβαιότητα δεν είναι δικαιολογημένη και είναι αντίθετη με τους κανόνες του ΠΟΕ. Σε μία 
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περίοδο όπου χρειαζόμαστε ξένες επενδύσεις στην ΕΕ δεν είναι λογικό να δημιουργούμε 
εμπορικούς φραγμούς.

Τροπολογία 789
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 42, να εκδίδει
απόφαση για μια τρίτη χώρα, εάν οι 
νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις της εν 
λόγω τρίτης χώρας διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις που έχουν άδεια λειτουργίας 
στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα 
συμμορφώνονται με νομικά δεσμευτικές 
απαιτήσεις οι οποίες έχουν ισοδύναμο 
αποτέλεσμα με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην οδηγία αριθ. [MiFID], 
στον παρόντα κανονισμό και στην οδηγία 
2006/49/ΕΚ [οδηγία για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων] και στα εκτελεστικά 
μέτρα αυτών και η εν λόγω τρίτη χώρα 
προβλέπει ισοδύναμη αμοιβαία 
αναγνώριση του πλαισίου προληπτικής 
εποπτείας το οποίο ισχύει για τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Η Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 42, έως την 31η

Δεκεμβρίου 2014, απόφαση για μια τρίτη 
χώρα, εάν οι νομικές και εποπτικές 
ρυθμίσεις της εν λόγω τρίτης χώρας 
διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις που 
έχουν άδεια λειτουργίας στη συγκεκριμένη 
τρίτη χώρα συμμορφώνονται με νομικά 
δεσμευτικές απαιτήσεις οι οποίες έχουν 
ισοδύναμο αποτέλεσμα με τις απαιτήσεις 
που προβλέπονται στην οδηγία αριθ. 
[MiFID], στον παρόντα κανονισμό και 
στην οδηγία 2006/49/ΕΚ [οδηγία για την 
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων] και στα 
εκτελεστικά μέτρα αυτών και η εν λόγω 
τρίτη χώρα προβλέπει ισοδύναμη αμοιβαία 
αναγνώριση του πλαισίου προληπτικής 
εποπτείας το οποίο ισχύει για τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 790
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη 
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διαδικασία του άρθρου 42, να εκδίδει 
απόφαση για μια τρίτη χώρα, εάν οι 
νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις της εν 
λόγω τρίτης χώρας διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις που έχουν άδεια λειτουργίας 
στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα 
συμμορφώνονται με νομικά δεσμευτικές 
απαιτήσεις οι οποίες έχουν ισοδύναμο 
αποτέλεσμα με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην οδηγία αριθ. [MiFID], 
στον παρόντα κανονισμό και στην οδηγία 
2006/49/ΕΚ [οδηγία για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων] και στα εκτελεστικά 
μέτρα αυτών και η εν λόγω τρίτη χώρα 
προβλέπει ισοδύναμη αμοιβαία 
αναγνώριση του πλαισίου προληπτικής 
εποπτείας το οποίο ισχύει για τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

διαδικασία του άρθρου 42, να εκδίδει 
απόφαση για μια τρίτη χώρα, εάν οι 
νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις της εν 
λόγω τρίτης χώρας διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις που έχουν άδεια λειτουργίας 
στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα 
συμμορφώνονται με νομικά δεσμευτικές 
απαιτήσεις οι οποίες έχουν ισοδύναμο 
αποτέλεσμα με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην οδηγία αριθ. [MiFID], 
στον παρόντα κανονισμό και στην οδηγία 
2006/49/ΕΚ [οδηγία για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων] και στα εκτελεστικά 
μέτρα αυτών και ότι εφαρμόζονται 
θεμελιώδεις κανόνες που διασφαλίζουν 
ισοδύναμη εποπτεία και σταθερότητα.

Or. en

Τροπολογία 791
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 42, να εκδίδει 
απόφαση για μια τρίτη χώρα, εάν οι 
νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις της εν 
λόγω τρίτης χώρας διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις που έχουν άδεια λειτουργίας 
στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα 
συμμορφώνονται με νομικά δεσμευτικές 
απαιτήσεις οι οποίες έχουν ισοδύναμο 
αποτέλεσμα με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην οδηγία αριθ. [MiFID], 
στον παρόντα κανονισμό και στην οδηγία 
2006/49/ΕΚ [οδηγία για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων] και στα εκτελεστικά 
μέτρα αυτών και η εν λόγω τρίτη χώρα 

Η Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2, 
απόφαση για την ισοδυναμία των 
διατάξεων τρίτης χώρας, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:



AM\901887EL.doc 105/135 PE489.478v01-00

EL

προβλέπει ισοδύναμη αμοιβαία 
αναγνώριση του πλαισίου προληπτικής 
εποπτείας το οποίο ισχύει για τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

(α) οι νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις της 
εν λόγω τρίτης χώρας διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις έχουν άδεια λειτουργίας στη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα και 
συμμορφώνονται με νομικά δεσμευτικές 
απαιτήσεις οι οποίες έχουν ισοδύναμο 
αποτέλεσμα με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην οδηγία αριθ. [MiFID], 
στον παρόντα κανονισμό και στην οδηγία 
2006/49/ΕΚ [οδηγία για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων] και στα εκτελεστικά 
μέτρα αυτών και

(β) η εν λόγω τρίτη χώρα προβλέπει 
ισοδύναμη αμοιβαία αναγνώριση του 
πλαισίου προληπτικής εποπτείας το οποίο 
ισχύει για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που 
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας 
πρόσβασης των επιχειρήσεων της ΕΕ 
ώστε να παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες 
σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους στη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα.

Η Επιτροπή προβαίνει προηγουμένως σε 
διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ για την 
έκδοση δεσμευτικής γνωμοδότησης, 
εντός 3 μηνών, σχετικά με την 
ισοδυναμία του πλαισίου προληπτικής 
εποπτείας της τρίτης χώρας.

Or. en

Τροπολογία 792
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας μιας 
τρίτης χώρας μπορεί να θεωρείται 
ισοδύναμο όταν το εν λόγω πλαίσιο πληροί 
όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας και 
επιχειρηματικής συμπεριφοράς μιας 
τρίτης χώρας θεωρείται ότι έχει ισοδύναμο 
αποτέλεσμα όταν το εν λόγω πλαίσιο 
πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 793
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας μιας 
τρίτης χώρας μπορεί να θεωρείται 
ισοδύναμο όταν το εν λόγω πλαίσιο πληροί 
όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας μιας 
τρίτης χώρας μπορεί να θεωρείται ότι έχει 
ισοδύναμο αποτέλεσμα όταν το εν λόγω 
πλαίσιο πληροί όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζει τη διατύπωση με τον κανονισμό EMIR.

Τροπολογία 794
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας μιας 
τρίτης χώρας μπορεί να θεωρείται 
ισοδύναμο όταν το εν λόγω πλαίσιο πληροί 
όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας μιας 
τρίτης χώρας μπορεί να θεωρείται ότι έχει 
ισοδύναμο αποτέλεσμα όταν το εν λόγω 
πλαίσιο πληροί όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
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Or. en

Τροπολογία 795
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) Η απόφαση που λαμβάνει η 
Επιτροπή δυνάμει της παρούσας 
παραγράφου μπορεί να περιορίζεται σε 
μία κατηγορία ή κατηγορίες 
επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή, 
επιχείρηση τρίτης χώρας μπορεί να είναι 
εγγεγραμμένη στο μητρώο σύμφωνα με το 
άρθρο 36 εάν εμπίπτει σε κατηγορία που 
καλύπτεται από την απόφαση της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 796
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) η τρίτη χώρα τηρεί όρους αμοιβαίας
πρόσβασης για επιχειρήσεις επενδύσεων 
που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ και 
καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης 
εφαρμόζεται στην εν λόγω τρίτη χώρα·

Or. en
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Τροπολογία 797
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37 a
Παροχή υπηρεσιών ή άσκηση 

δραστηριοτήτων μέσω υποκαταστήματος 
εκτός της τρίτης χώρας στην οποία είναι 

εγκατεστημένα τα κεντρικά γραφεία
1. Όταν επιχείρηση τρίτης χώρας παρέχει 
τις σχετικές επενδυτικές υπηρεσίες ή 
ασκεί τις σχετικές επενδυτικές 
δραστηριότητες μέσω υποκαταστήματος 
εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα άλλη από 
εκείνη στην οποία ευρίσκονται τα 
κεντρικά της γραφεία, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 36 και 37 ως εάν οι αναφορές στην 
τρίτη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένα τα κεντρικά γραφεία της 
επιχείρησης περιελάμβαναν αναφορά 
στην τρίτη χώρα στην οποία ευρίσκεται 
το υποκατάστημα, στο βαθμό που αυτό 
έχει σημασία για την κατανομή των 
εποπτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο 
τρίτων χωρών.
2. Όταν επιχείρηση τρίτης χώρας παρέχει 
τις σχετικές επενδυτικές υπηρεσίες ή 
ασκεί τις σχετικές επενδυτικές 
δραστηριότητες μέσω υποκαταστήματος 
εγκατεστημένου σε κράτος μέλος που έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει του 
άρθρου 46α της οδηγίας [νέα MiFID], το 
άρθρο 36 παράγραφος 4 τροποποιείται 
προκειμένου να επιτρέπεται στην 
επιχείρηση να αναθέτει την εποπτεία του 
υποκαταστήματος στην αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένο το υποκατάστημα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές αυτή τη στιγμή πώς εφαρμόζονται οι διατάξεις της πρότασης της Επιτροπής 
όταν η επιχείρηση τρίτης χώρας παρέχει υπηρεσίες ή ασκεί δραστηριότητες στην ΕΕ μέσω 
υποκαταστήματος εγκατεστημένου σε άλλη τρίτη χώρα. Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει 
αποσαφήνιση και ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 798
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ εγγράφει σε μητρώο τις 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών που 
επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες ή να ασκούν επενδυτικές 
δραστηριότητες στην Ένωση σύμφωνα με 
το άρθρο 36. Το κοινό έχει πρόσβαση 
μέσω του ιστότοπου της ΕΑΚΑΑ στο 
μητρώο αυτό, το οποίο περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ή τις 
δραστηριότητες τις οποίες επιτρέπεται να 
παρέχουν ή να ασκούν οι επιχειρήσεις 
τρίτων χωρών και αναφορά της αρμόδιας 
αρχής που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία 
τους στην τρίτη χώρα.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 799
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ εγγράφει σε μητρώο τις 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών που 
επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες ή να ασκούν επενδυτικές 
δραστηριότητες στην Ένωση σύμφωνα με 
το άρθρο 36. Το κοινό έχει πρόσβαση 
μέσω του ιστότοπου της ΕΑΚΑΑ στο 
μητρώο αυτό, το οποίο περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ή τις 
δραστηριότητες τις οποίες επιτρέπεται να 
παρέχουν ή να ασκούν οι επιχειρήσεις 
τρίτων χωρών και αναφορά της αρμόδιας 
αρχής που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία 
τους στην τρίτη χώρα.

Η ΕΑΚΑΑ εγγράφει σε μητρώο τις 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών που 
επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες ή να ασκούν επενδυτικές 
δραστηριότητες στην Ένωση σύμφωνα με 
τα άρθρα 36 και 37. Το κοινό έχει 
πρόσβαση μέσω του ιστότοπου της 
ΕΑΚΑΑ στο μητρώο αυτό, το οποίο 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες τις οποίες 
επιτρέπεται να παρέχουν ή να ασκούν οι 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών και αναφορά 
της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για 
την εποπτεία τους στην ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 800
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ΕΑΚΑΑ ανακαλεί, εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 2, την 
εγγραφή επιχείρησης τρίτης χώρας στο 
μητρώο που έχει συσταθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 38, όταν:

1. Η ΕΑΚΑΑ ανακαλεί την εγγραφή 
επιχείρησης τρίτης χώρας στο μητρώο που 
έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 38, 
όταν: 

Or. en

Τροπολογία 801
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η ΕΑΚΑΑ έχει βάσιμους λόγους 
στηριζόμενους σε έγγραφα αποδεικτικά 
στοιχεία να πιστεύει ότι, κατά την παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση 
επενδυτικών δραστηριοτήτων στην 
Ένωση, η επιχείρηση τρίτης χώρας 
ενεργεί με τρόπο σαφώς επιζήμιο για τα 
συμφέροντα των επενδυτών ή για την 
εύρυθμη λειτουργία των αγορών, ή

(α) η ΕΑΚΑΑ έχει βάσιμους λόγους 
στηριζόμενους σε έγγραφα αποδεικτικά 
στοιχεία να πιστεύει ότι, κατά την παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση 
επενδυτικών δραστηριοτήτων στην 
Ένωση, οι τρίτες χώρες ενεργούν με τρόπο 
σαφώς επιζήμιο για τα συμφέροντα των 
επενδυτών ή για την εύρυθμη λειτουργία 
των αγορών, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μπορούν οι παράγοντες της αγοράς χονδρικής πώλησης της ΕΕ, όπως 
ισχύει για τους επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και τους επαγγελματίες επενδυτές, να έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες τρίτης χώρας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθα 35α και 36.

Τροπολογία 802
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η ΕΑΚΑΑ έχει βάσιμους λόγους 
στηριζόμενους σε έγγραφα αποδεικτικά 
στοιχεία να πιστεύει ότι, κατά την παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση 
επενδυτικών δραστηριοτήτων στην 
Ένωση, η επιχείρηση τρίτης χώρας ενεργεί 
με τρόπο σαφώς επιζήμιο για τα 
συμφέροντα των επενδυτών ή για την 
εύρυθμη λειτουργία των αγορών, ή

(α) η ΕΑΚΑΑ έχει βάσιμους λόγους 
στηριζόμενους σε έγγραφα αποδεικτικά 
στοιχεία να πιστεύει ότι, κατά την παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση 
επενδυτικών δραστηριοτήτων στην 
Ένωση, η επιχείρηση τρίτης χώρας ενεργεί 
με τρόπο επιζήμιο για τα συμφέροντα των 
επενδυτών ή για την εύρυθμη λειτουργία 
των αγορών, ή

Or. en

Τροπολογία 803
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η ΕΑΚΑΑ έχει βάσιμους λόγους 
στηριζόμενους σε έγγραφα αποδεικτικά 
στοιχεία να πιστεύει ότι, κατά την παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση 
επενδυτικών δραστηριοτήτων στην 
Ένωση, η επιχείρηση τρίτης χώρας έχει 
υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις των 
διατάξεων που ισχύουν για αυτήν στην 
τρίτη χώρα και βάσει των οποίων η 
Επιτροπή έχει εκδώσει την απόφαση που 
προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1.

(β) η ΕΑΚΑΑ έχει βάσιμους λόγους 
στηριζόμενους σε έγγραφα αποδεικτικά 
στοιχεία να πιστεύει ότι, κατά την παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση 
επενδυτικών δραστηριοτήτων στην 
Ένωση, η επιχείρηση τρίτης χώρας έχει 
υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις των 
διατάξεων που ισχύουν για αυτήν στην 
τρίτη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένα τα κεντρικά της γραφεία 
ή μέσω της οποίας παρέχει αυτές τις 
υπηρεσίες ή ασκεί αυτές τις 
δραστηριότητες και βάσει των οποίων η 
Επιτροπή έχει εκδώσει την απόφαση που 
προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μπορούν οι παράγοντες της αγοράς χονδρικής πώλησης της ΕΕ, όπως 
ισχύει για τους επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και τους επαγγελματίες επενδυτές, να έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες τρίτης χώρας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθα 35α και 36.

Τροπολογία 804
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η ΕΑΚΑΑ έχει βάσιμους λόγους 
στηριζόμενους σε έγγραφα αποδεικτικά 
στοιχεία να πιστεύει ότι, κατά την παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση 
επενδυτικών δραστηριοτήτων στην 
Ένωση, η επιχείρηση τρίτης χώρας έχει 
υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις των 
διατάξεων που ισχύουν για αυτήν στην 

(β) η ΕΑΚΑΑ έχει βάσιμους λόγους 
στηριζόμενους σε έγγραφα αποδεικτικά 
στοιχεία να πιστεύει ότι, κατά την παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση 
επενδυτικών δραστηριοτήτων στην 
Ένωση, η επιχείρηση τρίτης χώρας έχει 
υποπέσει σε παραβάσεις των διατάξεων 
που ισχύουν για αυτήν στην τρίτη χώρα 
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τρίτη χώρα και βάσει των οποίων η 
Επιτροπή έχει εκδώσει την απόφαση που 
προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1.

και βάσει των οποίων η Επιτροπή έχει 
εκδώσει την απόφαση που προβλέπεται 
στο άρθρο 37 παράγραφος 1.

Η αρμόδια αρχή οιουδήποτε κράτους 
μέλους στο οποίο η επιχείρηση τρίτης 
χώρας παρέχει υπηρεσία μπορεί να 
ζητήσει από την ΕΑΚΑΑ αυτήν την 
ανάκληση.

Or. en

Τροπολογία 805
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η ΕΑΚΑΑ έχει παραπέμψει το θέμα 
στην αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας και η 
εν λόγω αρμόδια αρχή δεν έχει λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα που χρειάζονται για την 
προστασία των επενδυτών και για την 
καλή λειτουργία των αγορών στην Ένωση 
ή δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι η 
συγκεκριμένη επιχείρηση της τρίτης χώρας 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
ισχύουν για αυτήν στην τρίτη χώρα· και

(α) η ΕΑΚΑΑ έχει παραπέμψει το θέμα 
στην αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας και η 
εν λόγω αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας 
δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα που 
χρειάζονται για την προστασία των 
επενδυτών και για την καλή λειτουργία 
των αγορών στην Ένωση ή δεν μπόρεσε να 
αποδείξει ότι η επιχείρηση της τρίτης 
χώρας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
που ισχύουν για αυτήν στην τρίτη χώρα· 
και

Or. en

Τροπολογία 806
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει αμελλητί την 
Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβάνει 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 

3. Η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει αμελλητί την 
Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβάνει 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 
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δημοσιεύει την απόφασή της στον 
ιστότοπό της.

δημοσιεύει την απόφασή της σχετικά με 
την επιχείρηση τρίτης χώρας στον 
ιστότοπό της. Η απόφαση δημοσιεύεται 
για περίοδο πέντε ετών.

Or. en

Τροπολογία 807
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκτιμά κατά πόσον οι
προϋποθέσεις βάσει των οποίων έχει 
εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 37 
παράγραφος 1 εξακολουθούν να ισχύουν
σε σχέση με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα.

4. Η Επιτροπή εκτιμά εκ νέου κατά πόσον 
οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων έχει 
εκδοθεί απόφαση ισοδυναμίας σύμφωνα 
με το άρθρο 37 παράγραφος 1 σε σχέση με 
τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα 
εξακολουθούν να πληρούνται.

Or. en

Τροπολογία 808
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39α
Συμπληρωματικές απαιτήσεις

Όταν επιχείρηση τρίτης χώρας παρέχει 
υπηρεσίες ή ασκεί δραστηριότητες που 
καλύπτονται από το άρθρο 35α 
παράγραφος 1 ή το άρθρο 36 παράγραφος 
1 για επιλέξιμο αντισυμβαλλόμενο ή 
επαγγελματία πελάτη σε κράτος μέλος, το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν επιβάλλει 
συμπληρωματικές απαιτήσεις στην 
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επιχείρηση τρίτης χώρας για τα θέματα 
που καλύπτονται από την οδηγία [νέα 
MiFID] ή από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μπορούν οι παράγοντες της αγοράς χονδρικής πώλησης της ΕΕ, όπως 
ισχύει για τους επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και τους επαγγελματίες επενδυτές, να έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες τρίτης χώρας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθα 35α και 36. 
Η τροπολογία καθιστά σαφές ότι πρόκειται για ένα εναρμονισμένο καθεστώς της ΕΕ για την 
παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών. Πβλ. άρθρο 36 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 
MiFID2.

Τροπολογία 809
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 8 – Τμήμα 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα 1α
Παροχή υπηρεσιών με εγκατάσταση 

υποκαταστήματος
Άρθρο 39α

Εγκατάσταση υποκαταστήματος
1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από 
επιχείρηση τρίτης χώρας που σκοπεύει να 
παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκεί 
επενδυτικές δραστηριότητες σε 
συνδυασμό με παρεπόμενες υπηρεσίες 
στο έδαφός τους μέσω υποκαταστήματος 
να λάβει προηγούμενη άδεια λειτουργίας 
από τις αρμόδιες αρχές των εν λόγω 
κρατών μελών, σύμφωνα με τις 
ακόλουθες διατάξεις:
(α) η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 3·
(β) η παροχή των υπηρεσιών για τις 
οποίες η επιχείρηση τρίτης χώρας ζητεί 
άδεια λειτουργίας υπόκειται στη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας και στην 
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εποπτεία στην τρίτη χώρα όπου είναι 
εγκατεστημένη η επιχείρηση και η 
αιτούσα επιχείρηση έχει λάβει σχετική 
άδεια λειτουργίας· Η τρίτη χώρα όπου 
είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση της 
τρίτης χώρας δεν έχει συμπεριληφθεί στις 
μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη από 
την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής 
δράσης για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας·
(γ) ρυθμίσεις συνεργασίας, που 
περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την 
ανταλλαγή πληροφοριών για τον σκοπό 
της διατήρησης της ακεραιότητας της 
αγοράς και της προστασίας των 
επενδυτών, έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών του εν λόγω 
κράτους μέλους και των αρμόδιων 
εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας στην 
οποία είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση·
(δ) στο υποκατάστημα διατίθεται 
ελεύθερα επαρκές αρχικό κεφάλαιο·
(ε) ορίζονται ένα ή περισσότερα πρόσωπα 
υπεύθυνα για τη διαχείριση του 
υποκαταστήματος και συμμορφώνονται 
με την απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 
9 παράγραφος 1·
στ) η τρίτη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένη η επιχείρηση της τρίτης 
χώρας έχει συνάψει συμφωνία με το 
κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να 
εγκατασταθεί το υποκατάστημα, η οποία 
είναι απολύτως σύμφωνη με τα πρότυπα 
που ορίζονται στο άρθρο 26 του 
υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του 
ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το 
κεφάλαιο και εξασφαλίζει 
αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών 
σε φορολογικά θέματα, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν πολυμερών 
φορολογικών συμφωνιών·
(ζ) η επιχείρηση συμμετέχει τη στιγμή 
χορήγησης της άδειας σε σύστημα 
αποζημίωσης των επενδυτών που έχει 
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εγκριθεί και αναγνωριστεί σύμφωνα με 
την οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης 
Μαρτίου 1997 σχετικά με τα συστήματα 
αποζημίωσης των επενδυτών.
2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από 
επιχείρηση τρίτης χώρας που σκοπεύει να 
παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκεί 
επενδυτικές δραστηριότητες σε 
συνδυασμό με παρεπόμενες υπηρεσίες για 
ιδιώτες πελάτες στο έδαφος των εν λόγω 
κρατών μελών, να εγκαταστήσει ένα 
υποκατάστημα στην Ένωση.
3. Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 95 όσον αφορά τρίτη χώρα εάν οι 
νομικές και εποπτικές διευθετήσεις της εν 
λόγω τρίτης χώρας διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων που 
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην εν 
λόγω τρίτη χώρα, με τις νομικά 
δεσμευτικές απαιτήσεις οι οποίες είναι 
ισοδύναμες με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού, της οδηγίας (ΕΕ) 
αριθ. …/… [νέα MiFIR] και της οδηγίας 
2006/49/ΕΚ [οδηγία για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων] και τα εκτελεστικά 
μέτρα αυτών και ότι η εν λόγω τρίτη 
χώρα προβλέπει ισοδύναμη αμοιβαία 
αναγνώριση του πλαισίου προληπτικής 
εποπτείας που ισχύει για επιχειρήσεις 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με αυτήν την 
οδηγία.
Το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας μιας 
τρίτης χώρας μπορεί να θεωρείται 
ισοδύναμο όταν το εν λόγω πλαίσιο 
πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) οι επιχειρήσεις που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες και ασκούν 
επενδυτικές δραστηριότητες στην εν 
λόγω τρίτη χώρα υπόκεινται στη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας και σε 
αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχο της 
τήρησης του νόμου σε συνεχή βάση·
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(β) οι επιχειρήσεις που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες και ασκούν 
επενδυτικές δραστηριότητες στην εν 
λόγω τρίτη χώρα υπόκεινται σε 
απαιτήσεις επαρκών κεφαλαίων και σε 
κατάλληλες απαιτήσεις που ισχύουν για 
τους μετόχους και τα μέλη του 
διοικητικού τους οργάνου·
(γ) οι επιχειρήσεις που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες και ασκούν 
επενδυτικές δραστηριότητες υπόκεινται 
σε κατάλληλες οργανωτικές απαιτήσεις 
στον τομέα των λειτουργιών εσωτερικού 
ελέγχου·
(δ) διασφαλίζει τη διαφάνεια και την 
ακεραιότητα της αγοράς 
προλαμβάνοντας την κατάχρηση της 
αγοράς υπό την μορφή πράξεων 
προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές 
πληροφορίες και πράξεων χειραγώγησης 
της αγοράς.
4. Η επιχείρηση τρίτης χώρας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλει 
την αίτησή της στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύει να 
εγκαταστήσει υποκατάστημα, αφού η 
Επιτροπή εκδώσει την απόφαση που 
καθορίζει ότι το νομικό και εποπτικό 
πλαίσιο της τρίτης χώρας στην οποία έχει 
λάβει άδειας λειτουργίας η επιχείρηση 
τρίτης χώρας, ισοδυναμεί με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 3.

Άρθρο 39β
Υποχρέωση ενημέρωσης
Μια επιχείρηση τρίτης χώρας που 
σκοπεύει να λάβει άδεια λειτουργίας για 
την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή 
την άσκηση επενδυτικών 
δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με 
παρεπόμενες υπηρεσίες στο έδαφος 
κράτους μέλους, παρέχει στην αρμόδια 
αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, τα 
εξής:
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(α) το όνομα της αρμόδιας για την 
εποπτεία αρχής στην εν λόγω τρίτη χώρα. 
Όταν για την εποπτεία είναι υπεύθυνες 
περισσότερες από μία αρχές, παρέχονται 
λεπτομέρειες για τα αντίστοιχα πεδία 
αρμοδιοτήτων·
(β) όλα τα σχετικά στοιχεία της 
επιχείρησης (επωνυμία, νομική μορφή, 
έδρα και διεύθυνση, μέλη του διοικητικού 
οργάνου, σχετικοί μέτοχοι) και 
επιχειρησιακό πρόγραμμα με τις 
επενδυτικές υπηρεσίες ή/και 
δραστηριότητες, καθώς και τις 
παρεπόμενες υπηρεσίες, που θα 
παρέχονται και την οργανωτική δομή του 
υποκαταστήματος, συμπεριλαμβανομένης 
περιγραφής οιασδήποτε εξωτερικής 
ανάθεσης σημαντικών επιχειρησιακών 
λειτουργιών σε τρίτους·
(γ) τα ονόματα των υπευθύνων 
διαχείρισης του υποκαταστήματος και τα 
σχετικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει 
η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 
αριθ. …/… (ΕΕ) [νέα MiFID]·
(δ) πληροφορίες σχετικά με το αρχικό 
κεφάλαιο στην ελεύθερη διάθεση του 
υποκαταστήματος.

Άρθρο 390γ
Χορήγηση της άδειας λειτουργίας
1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
στο οποίο η επιχείρηση τρίτης χώρας 
σκοπεύει να εγκαταστήσει το 
υποκατάστημά της χορηγεί την άδεια 
λειτουργίας μόνο όταν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) η αρμόδια αρχή έχει πεισθεί ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 
41 της οδηγίας αριθ. …/… (ΕΕ) [νέα 
MiFID]·
(β) η αρμόδια αρχή έχει πεισθεί ότι το 
υποκατάστημα της επιχείρησης τρίτης 
χώρας θα μπορεί να συμμορφώνεται με 
τις διατάξεις της παραγράφου 3.
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Η επιχείρηση τρίτης χώρας 
ενημερώνεται, εντός έξι μηνών από την 
υποβολή πλήρους αίτησης, εάν της έχει 
χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ή όχι.
2. Το υποκατάστημα επιχείρησης τρίτης 
χώρας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 16, 17, 23, 24, 25, 
27, 28 παράγραφος 1 και στο άρθρο 30 
του παρόντος κανονισμού και στα άρθρα 
13 έως 23 της οδηγίας αριθ. …/… (ΕΕ) 
[νέα MiFID] και στα κατ’ εφαρμογή 
αυτών θεσπιζόμενα μέτρα και υπόκειται 
στην εποπτεία της αρμόδιας αρχής στο 
κράτος μέλος όπου χορηγείται η άδεια 
λειτουργίας.
Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν 
συμπληρωματικές απαιτήσεις σχετικά με 
την οργάνωση και τη λειτουργία του 
υποκαταστήματος για τα θέματα που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 39δ
Παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη
1. Μια επιχείρηση τρίτης χώρας που έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το 
άρθρο 43 της οδηγίας αριθ. …/… (ΕΕ) 
[νέα MiFID] μπορεί να παρέχει τις 
υπηρεσίες και να ασκεί τις 
δραστηριότητες που καλύπτονται από 
την άδεια λειτουργίας σε άλλα κράτη 
μέλη της Ένωσης χωρίς την 
εγκατάσταση νέων υποκαταστημάτων. 
Για τον σκοπό αυτόν, γνωστοποιεί τις 
ακόλουθες πληροφορίες στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένο το υποκατάστημα:
(α) το κράτος μέλος στο οποίο προτίθεται 
να ασκήσει δραστηριότητες,
(β) πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο 
οποίο αναφέρονται ιδίως οι επενδυτικές 
υπηρεσίες ή δραστηριότητες καθώς και 
οι παρεπόμενες υπηρεσίες που σκοπεύει 
να εκτελέσει στο εν λόγω κράτος μέλος.
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Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το 
υποκατάστημα, εντός μηνός από τη λήψη 
των πληροφοριών αυτών, τις διαβιβάζει 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής που έχει οριστεί ως σημείο 
επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 83 
παράγραφος 1 της οδηγίας αριθ. …/… 
(ΕΕ) [νέα MiFID]. Η επιχείρηση τρίτης 
χώρας μπορεί στη συνέχεια να αρχίσει να 
παρέχει τη σχετική υπηρεσία ή τις 
σχετικές υπηρεσίες στο κράτος μέλος 
υποδοχής.
Σε περίπτωση μεταβολής του 
περιεχομένου μιας από τις πληροφορίες 
που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο, η επιχείρηση τρίτης 
χώρας γνωστοποιεί γραπτώς τη μεταβολή 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
στο οποίο είναι εγκατεστημένο το 
υποκατάστημα, ένα μήνα τουλάχιστον 
πριν εφαρμόσει τη μεταβολή. Η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένο το υποκατάστημα, 
ενημερώνει την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους υποδοχής για τις εν λόγω 
μεταβολές.
Η επιχείρηση εξακολουθεί να υπόκειται 
στην εποπτεία του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το 
υποκατάστημα σύμφωνα με το άρθρο 43 
της οδηγίας αριθ. …/… (ΕΕ) [νέα 
MiFID].
2. Η ΕΑΚΑΑ εκπονεί σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων για να 
καθορίσει τα εξής:
(α) το ελάχιστο περιεχόμενο των 
συμφωνιών συνεργασίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) της οδηγίας αριθ. …/… (ΕΕ) 
[νέα MiFID], προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους που χορηγούν άδεια 
λειτουργίας σε επιχείρηση τρίτης χώρας 
μπορούν να ασκήσουν όλες τις εποπτικές 
τους εξουσίες δυνάμει της παρούσας 
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οδηγίας·
(β) το λεπτομερές περιεχόμενο του 
προγράμματος δραστηριοτήτων όπως 
ορίζεται στο άρθρο 42 στοιχείο β) της 
οδηγίας αριθ. …/… (ΕΕ) [νέα MiFID]·
(γ) το περιεχόμενο των εγγράφων που 
αφορούν τη διαχείριση του 
υποκαταστήματος όπως ορίζεται στο 
άρθρο 42 στοιχείο γ) της οδηγίας αριθ. 
…/… (ΕΕ) [νέα MiFID]·
(δ) τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά 
με το αρχικό κεφάλαιο στην ελεύθερη 
διάθεση του υποκαταστήματος όπως 
ορίζεται στο άρθρο 42 στοιχείο δ) της 
οδηγίας αριθ. …/… (ΕΕ) [νέα MiFID].
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως τις [ΧΧΧ].
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 
10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010.
3. Η ΕΑΚΑΑ εκπονεί σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να 
καθορίσει τα τυποποιημένα έντυπα, τα 
υποδείγματα και τις διαδικασίες 
υποβολής των πληροφοριών και της 
κοινοποίησης που προβλέπονται στις εν 
λόγω παραγράφους.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως τις [31 Δεκεμβρίου 2016].
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.
4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 40 σχετικά με μέτρα που 
καθορίζουν τους όρους αξιολόγησης της 
επάρκειας του αρχικού κεφαλαίου στην 
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ελεύθερη διάθεση του υποκαταστήματος, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επενδυτικές 
υπηρεσίες ή δραστηριότητες που 
παρέχονται από το υποκατάστημα και 
τον τύπο των πελατών προς τους οποίους 
πρέπει να παρέχονται.

Τμήμα 1 β
Εγγραφή στο μητρώο και ανάκληση 

αδειών λειτουργίας
Άρθρο 39ε

Εγγραφή στο μητρώο
Τα κράτη μέλη εγγράφουν στο μητρώο τις 
επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 41. Το 
κοινό έχει πρόσβαση στο μητρώο, το 
οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με 
τις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες για 
την παροχή των οποίων η επιχείρηση 
τρίτης χώρας έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας. Το μητρώο επικαιροποιείται 
τακτικά. Κάθε άδεια λειτουργίας 
γνωστοποιείται στην ΕΑΚΑΑ.
Η ΕΑΚΑΑ συντάσσει κατάλογο όλων των 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που έχουν 
λάβει άδεια λειτουργίας για την παροχή 
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων στην 
Ένωση. Ο εν λόγω κατάλογος περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ή 
τις δραστηριότητες για τις οποίες η 
επιχείρηση τρίτης χώρας έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας και ενημερώνεται τακτικά. Η 
ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει τον κατάλογο αυτόν 
στον ιστότοπό της και τον ενημερώνει.

Άρθρο 39στ
Ανάκληση αδειών
Η αρμόδια αρχή η οποία χορήγησε άδεια 
λειτουργίας βάσει του άρθρου 43, μπορεί 
να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας που 
έχει δοθεί σε επιχείρηση τρίτης χώρας 
εάν η επιχείρηση:
(α) δεν κάνει χρήση της άδειας 
λειτουργίας εντός 12 μηνών, παραιτηθεί 
ρητώς από αυτήν ή δεν έχει παράσχει 
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επενδυτικές υπηρεσίες ούτε ασκήσει 
επενδυτική δραστηριότητα κατά τους 
προηγούμενους έξι μήνες, εκτός εάν το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος προβλέπει 
ότι στις περιπτώσεις αυτές η άδεια 
λειτουργίας παύει να ισχύει·
(β) έλαβε άδεια βάσει ψευδών δηλώσεων 
ή με οιονδήποτε άλλο αντικανονικό 
τρόπο·
(γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 
βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια·
(δ) έχει διαπράξει σοβαρές και 
επανειλημμένες παραβάσεις των 
διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της 
παρούσας οδηγίας οι οποίες αφορούν 
τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων 
επενδύσεων και ισχύουν για τις 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών·
(ε) εμπίπτει σε οιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις στις οποίες το εθνικό δίκαιο, 
σε σχέση με θέματα εκτός του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
προβλέπει ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας.
Κάθε ανάκληση άδειας λειτουργίας 
γνωστοποιείται στην ΕΑΚΑΑ.
Η ανάκληση δημοσιεύεται στον κατάλογο 
που ορίζεται στο άρθρο 45 για περίοδο 5 
ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κεφάλαιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται στον κανονισμό και όχι στην οδηγία.

Τροπολογία 810
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 41 σχετικά με τα άρθρα 2 
παράγραφος 3, 4 παράγραφος 3, 6 
παράγραφος 2, 8 παράγραφος 4, 10 
παράγραφος 2, 11 παράγραφος 2, 12 
παράγραφος 2, 13 παράγραφος 7, 14 
παράγραφος 5, 14 παράγραφος 6, 16
παράγραφος 3, 18 παράγραφος 2, 18 
παράγραφος 3, 19 παράγραφος 3, 20 
παράγραφος 3, 28 παράγραφος 6, 29 
παράγραφος 6, 30 παράγραφος 3, 31 
παράγραφος 8, 32 παράγραφος 6, 35 
παράγραφος 10 και 45 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 41 σχετικά με τα άρθρα 12 
παράγραφος 2, 14 παράγραφος 6, 18
παράγραφος 3, 28 παράγραφος 6, 29 
παράγραφος 6, 30 παράγραφος 3, 31 
παράγραφος 8, 35 παράγραφος 10 και 45 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζει το κείμενο με τις προηγούμενες τροποποιήσεις.

Τροπολογία 811
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από τις [2 έτη από την εφαρμογή 
του MiFIR όπως ορίζεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 2], η Επιτροπή, μετά από 
διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την επίπτωση 
στην πράξη των υποχρεώσεων διαφάνειας 
που θεσπίζονται δυνάμει των άρθρων 3 
έως 6 και 9 έως 12, και ιδίως σχετικά με 
την εφαρμογή και τη συνεχιζόμενη 
καταλληλότητα των απαλλαγών από τις 
υποχρεώσεις προσυναλλακτικής 
διαφάνειας που θεσπίζονται δυνάμει του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 4 

1. Πριν από τις [2 έτη από την εφαρμογή 
του MiFIR όπως ορίζεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 2], η Επιτροπή, μετά από 
διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την επίπτωση 
στην πράξη των υποχρεώσεων διαφάνειας 
που θεσπίζονται δυνάμει των άρθρων 3 
έως 12, και ιδίως σχετικά με την εφαρμογή 
και τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα των 
απαλλαγών από τις υποχρεώσεις 
προσυναλλακτικής διαφάνειας που 
θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 2 και του άρθρου 4 
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παράγραφοι 2 και 3. παράγραφοι 2 και 3, καθώς και του 
άρθρου 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις που έχουν οι υποχρεώσεις διαφάνειας στις αγορές μη μετοχικών 
χρηματοπιστωτικών μέσων πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά δεδομένου ότι η έννοια αυτή είναι 
τελείως νέα.

Τροπολογία 812
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από τις [2 έτη από την εφαρμογή 
του MiFIR όπως ορίζεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 2], η Επιτροπή, μετά από 
διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, υποβάλλει 
έκθεση στο Συμβούλιο και στο 
Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 13, 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 13 
παράγραφος 1. Η Επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει τις κατάλληλες προτάσεις, οι 
οποίες μεταξύ άλλων μπορούν να 
προβλέπουν τη υποβολή 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 εν λόγω άρθρο.

2. Πριν από τις [2 έτη από την εφαρμογή 
του MiFIR όπως ορίζεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 2], η Επιτροπή, μετά από 
διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, υποβάλλει 
έκθεση στο Συμβούλιο και στο 
Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 13, 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 13 
παράγραφος 1. Η Επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει τις κατάλληλες προτάσεις, οι 
οποίες μεταξύ άλλων μπορούν να 
προβλέπουν τη υποβολή 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 σε πραγματικό χρόνο 
και το οποίο μπορεί να λειτουργεί ως 
σύστημα ενοποιημένων πληροφοριών 
όπως αναφέρεται στην οδηγία για τις 
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αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και 
για την κατάργηση της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ (2011/0298(COD)) και ως 
κεντρικό σύστημα συνεργασίας σύμφωνα 
με τους στόχους του κανονισμού για τις 
πράξεις προσώπων που κατέχουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες και τις 
πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (C7-
0360/11), μέσω του οποίου μπορούν να 
διαπιστώνονται καταχρήσεις που 
συμβαίνουν σε διάφορες αγορές και σε 
διάφορες χώρες.

Or. fi

Τροπολογία 813
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Πριν από τις [2 έτη από την εφαρμογή 
του MiFIR όπως ορίζεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 2], η Επιτροπή, μετά από 
διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο στην οποία εξετάζεται 
κατά πόσον είναι σκόπιμη η ανάπτυξη 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος εντοπισμού 
των καλύτερων τιμών αγοράς και 
πώλησης (European Best Bid and Offer 
System) για ενοποιημένες τιμές και κατά 
πόσον το σύστημα αυτό θα μπορούσε να 
αποτελέσει την κατάλληλη εμπορική λύση 
για τη μείωση ασυμμετριών 
πληροφόρησης μεταξύ των 
συμμετεχόντων στην αγορά καθώς και 
ένα εργαλείο με το οποίο οι ρυθμιστικές 
αρχές θα μπορούσαν να 
παρακολουθήσουν καλύτερα τις 
δραστηριότητες διαμόρφωσης των τιμών 
σε τόπους διαπραγμάτευσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μολονότι η εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού συστήματος εντοπισμού των καλύτερων τιμών 
αγοράς και πώλησης στο σημερινό εμπορικό περιβάλλον της Ευρώπης θα ήταν δαπανηρή, η 
ΕΑΚΑΑ πρέπει να εξετάσει κατά πόσον πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προς αυτήν την 
κατεύθυνση δεδομένου ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ καθίστανται όλο και πιο 
ενοποιημένες και περίπλοκες.

Τροπολογία 814
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 67 παράγραφος 2 του 
κανονισμού [EMIR] προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο: «Τα αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών διαβιβάζουν δεδομένα στις 
αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του άρθρου 23 του κανονισμού [MiFIR].»

Στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του 
κανονισμού [EMIR] προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο: «Τα αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών διαβιβάζουν δεδομένα στις 
αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του άρθρου 23 του κανονισμού [MiFIR].»

Or. en

Τροπολογία 815
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 1 του κανονισμού [EMIR] 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«5α. Η υποχρέωση εκκαθάρισης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 και η υποχρέωση 
γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 9 
δεν ισχύουν για συμβόλαια παραγώγων 
στα οποία μέλος του ΕΣΚΤ είναι 
αντισυμβαλλόμενο μέρος.»
(Για λόγους σαφήνειας, η προτεινόμενη 
τροπολογία του άρθρου 1 του κανονισμού 
[EMIR] βασίζεται στον συμβιβασμό που 
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συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις 29 Μαρτίου 2012 στην 
Ολομέλεια σε πρώτη ανάγνωση («ο 
συμβιβασμός») και όχι στην πρόταση της 
Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2010, 
COM(2010)484 τελικό (η πρόταση της 
Επιτροπής).

Or. en

Αιτιολόγηση

The subjective exemption of the members of the ESCB from the application of the Regulation 
[EMIR] laid down in the Regulation [EMIR] is not sufficient to ensure that a derivative 
contract to which a member of the ESCB is counterparty is exempt from the clearing and 
reporting obligations. Furthermore, it should be noted the reporting obligations foreseen 
under Regulation [EMIR] require CCPs and counterparties to ensure that the details of any 
derivative contract they have concluded is reported to a trade repository. We are of the view 
that this reporting could severely compromise the effectiveness of operations conducted by 
central banks as part of their statutory objectives and tasks, namely in the field of monetary 
policy or foreign exchange operations, which relies on timeliness and confidentiality. This is 
particularly true where the counterparties of a member of the ESCB would be obliged to 
report information relating to specific types of derivative contracts as the size of those
derivative contracts at certain times could allow market participants to identify almost 
immediately ESCB central banks’ transactions as such, even without the release of their 
name. The above amendment also aims at clarifying that, in view of the subjective exemption 
provided to the members of the ESCB, derivative contracts to which a member of the ESCB is 
counterparty are exempt from the clearing obligation. Against this backdrop and in order to 
ensure consistency with the corresponding amendments suggested to the proposed MiFIR, 
(see paragraph 7 and amendment 12 of ECB opinion CON/2012/21), it is recommended to 
amend Regulation [EMIR] to ensure that derivative contracts to which a member of the ESCB 
is counterparty are exempt from clearing and reporting obligations.

Τροπολογία 816
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 71 παράγραφος 3 του 
κανονισμού [EMIR] προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο: «Τα άρθρα [3] και [8] 
δεν εφαρμόζονται σε εντός ομίλου 
συναλλαγές μέχρι πέντε έτη από την 
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έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Για τον λόγο αυτό, οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
(a) περιπτώσεις (i) και (iv) διαγράφονται 
από τον ορισμό του όρου «εντός ομίλου 
συναλλαγές» στο άρθρο [2α] του 
παρόντος κανονισμού κατά τη διάρκεια 
αυτής της πενταετούς περιόδου.»

Or. en

Τροπολογία 817
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44α
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για τις ανοικτές 
πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των 

συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου

Το άρθρο 10 του κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και 
ορισμένες πτυχές των συμβάσεων 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
τροποποιείται ως ακολούθως: «Τα άρθα 
5, 6, 7, 8, 12 και 13 και τα άρθρα 18 έως 
29 ισχύουν για όλα τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα που διαμένουν ή είναι 
εγκατεστημένα εντός της Ένωσης ή σε 
τρίτη χώρα.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταστρατήγησης του ευρωπαϊκού κανόνα και για να καταστεί η 
εφαρμογή αυτού του κανόνα αποτελεσματική, είναι επιθυμητό να χρησιμοποιηθεί η οδηγία 
MiFIR ως μέσο για την τροποποίηση του άρθρου 10 ούτως ώστε ο κανόνας περί εντοπισμού 
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και τα έκτακτα μέτρα να ισχύουν για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαμένουν ή είναι 
εγκατεστημένα εντός της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα.

Τροπολογία 818
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών μπορούν να εξακολουθήσουν να 
παρέχουν υπηρεσίες και να ασκούν 
δραστηριότητες στα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με τα εθνικά καθεστώτα μέχρι την [4 έτη 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

1. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών μπορούν να εξακολουθήσουν να 
παρέχουν υπηρεσίες και να ασκούν 
δραστηριότητες για ιδιώτες πελάτες στα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με τα εθνικά 
καθεστώτα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2016.

Or. en

Τροπολογία 819
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο Τίτλος V του παρόντος κανονισμού 
δεν εφαρμόζεται σε εντός ομίλου 
συναλλαγές μέχρι τρία έτη από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Για τον λόγο αυτό, οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
(a) περιπτώσεις (i) και (iv) διαγράφονται 
από τον ορισμό του όρου «εντός ομίλου 
συναλλαγές» στο άρθρο [2α] του 
κανονισμού [ ] (EMIR) κατά τη διάρκεια 
αυτής της πενταετούς περιόδου.

Or. en
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Τροπολογία 820
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο Τίτλος V του παρόντος κανονισμού 
δεν εφαρμόζεται σε εντός ομίλου 
συναλλαγές μέχρι πέντε έτη από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Για τον λόγο αυτό, οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
(a) περιπτώσεις (i) και (iv) διαγράφονται 
από τον ορισμό του όρου «εντός ομίλου 
συναλλαγές» στο άρθρο [2α] του 
κανονισμού (EMIR) κατά τη διάρκεια 
αυτής της πενταετούς περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Requiring mandatory trading of intra-group transactions, that at a first stage would not 
comply with the requirements in Article 2a.2(a)(i) and (iv) of EMIR, would have a negative 
impact on financial groups, members of which are located in countries where the legislative 
process for introducing the G-20 commitments has not yet been started. In fact, there are 
many G-20 countries (such as México, Argentina and Brazil) that have committed to put in 
place regulations that are similar to those of the EU and such countries’ legislators are 
waiting for the outcome of European and US regulators. As time is needed to develop similar 
legal frameworks in these countries, in the meantime a form of “grandfathering” should be 
offered to avoid forcing these intra-group transactions to be mandatorily traded on a trading 
venue.

Τροπολογία 821
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

διαγράφεται
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άρθρο 41, να θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προβλέπεται παράταση της περιόδου 
εφαρμογής της παραγράφου 2, 
λαμβανομένων υπόψη των αποφάσεων 
ισοδυναμίας που έχουν ήδη εκδοθεί από 
την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 37 
και των αναμενόμενων εξελίξεων στο 
ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο τρίτων 
χωρών.

Or. en

Τροπολογία 822
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 
[24 μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], με εξαίρεση τα 
άρθρα 2 παράγραφος 3, 4 παράγραφος 3, 6 
παράγραφος 2, 8 παράγραφος 4, 10 
παράγραφος 2, 11 παράγραφος 2, 12 
παράγραφος 2, 13 παράγραφος 7, 14 
παράγραφοι 5 και 6, 16 παράγραφος 3, 18 
παράγραφοι 2 και 3, 19 παράγραφος 3, 20 
παράγραφος 3, 23 παράγραφος 8, 24 
παράγραφος 5, 26, 28 παράγραφος 6, 29 
παράγραφος 6, 30 παράγραφος 3, 31, 32, 
33, 34 και 35, τα οποία εφαρμόζονται 
αμέσως με την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 
[24 μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], με εξαίρεση τα 
άρθρα 2 παράγραφος 3, 4 παράγραφος 3, 6 
παράγραφος 2, 8 παράγραφος 4, 10 
παράγραφος 2, 11 παράγραφος 2, 12 
παράγραφος 2, 13 παράγραφος 7, 14 
παράγραφοι 5 και 6, 16 παράγραφος 3, 18 
παράγραφοι 2 και 3, 19 παράγραφος 3, 20 
παράγραφος 3, 23 παράγραφος 8, 24 
παράγραφος 5, 25, 26, 28 παράγραφος 6, 
29 παράγραφος 6, 30 παράγραφος 3, 31, 
32, 33, 34 και 35, τα οποία εφαρμόζονται 
αμέσως με την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 823
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 
[24 μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], με εξαίρεση τα 
άρθρα 2 παράγραφος 3, 4 παράγραφος 3, 6 
παράγραφος 2, 8 παράγραφος 4, 10 
παράγραφος 2, 11 παράγραφος 2, 12 
παράγραφος 2, 13 παράγραφος 7, 14 
παράγραφοι 5 και 6, 16 παράγραφος 3, 18 
παράγραφοι 2 και 3, 19 παράγραφος 3, 20 
παράγραφος 3, 23 παράγραφος 8, 24 
παράγραφος 5, 26, 28 παράγραφος 6, 29 
παράγραφος 6, 30 παράγραφος 3, 31, 32, 
33, 34 και 35, τα οποία εφαρμόζονται 
αμέσως με την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 
[12 μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], με εξαίρεση τα 
άρθρα 2 παράγραφος 3, 4 παράγραφος 3, 6 
παράγραφος 2, 8 παράγραφος 4, 10 
παράγραφος 2, 11 παράγραφος 2, 12 
παράγραφος 2, 13 παράγραφος 7, 14 
παράγραφοι 5 και 6, 16 παράγραφος 3, 18 
παράγραφοι 2 και 3, 19 παράγραφος 3, 20 
παράγραφος 3, 23 παράγραφος 8, 24 
παράγραφος 5, 26, 28 παράγραφος 6, 29 
παράγραφος 6, 30 παράγραφος 3, 31, 32, 
33, 34 και 35, τα οποία εφαρμόζονται 
αμέσως με την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 824
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να 
ισχύει για τα πρόσωπα τα οποία 
προηγουμένως εξαιρούντο σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ια) της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ [δύο έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του κανονισμού].

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία MiFIR θα εφαρμόζεται μελλοντικά σε νέους συμμετέχοντες που μέχρι τώρα 
εξαιρούντο από το πεδίο εφαρμογής. Οι συμμετέχοντες αυτοί καλούνται για πρώτη φορά να 
συμμορφώνονται με περίπλοκες απαιτήσεις και, επιπλέον, να προβαίνουν σε αναδιαρθρώσεις. 
Αντιθέτως, οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις οφείλουν απλώς να συμμορφώνονται με 
συμπληρωματικές απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό, απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος εφαρμογής για 
τις εν λόγω επιχειρήσεις.
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