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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μεγαλύτερη εναρμόνιση και μείωση των διοικητικών βαρών διοικητικά εμπόδια για καλύτερη 
λειτουργία του χώρου της ενιαίας αγοράς

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η αναθεώρηση της Οδηγίας περί Διαφάνειας είναι ένα απαραίτητο 
βήμα για την εξασφάλιση της λειτουργίας του χώρου της ενιαίας αγοράς. Η αύξηση της 
εναρμόνισης και η μείωση των δυσανάλογων διοικητικών βαρών αποτελούν ιδιαίτερα 
ευπρόσδεκτες προτάσεις. Ο εισηγητής χαιρετίζει τις ενισχυμένες εξουσίες της Επιτροπής για 
τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επενδυτών σε ρυθμιζόμενες πληροφορίες με τον 
καθορισμό προτύπων για έναν κεντρικό μηχανισμό αποθήκευσης καθώς και την ανάπτυξη 
τεχνικών κριτηρίων για την πρόσβαση σε ρυθμιζόμενες πληροφορίες και ειδικότερα τη 
δημιουργία ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης για την έρευνα των πληροφοριών. 

Ο εισηγητής θεωρεί ότι οι απαιτήσεις αναφοράς είναι ουσιώδεις για μεγαλύτερη διαφάνεια. 
Αυτή η διαφάνεια είναι προς όφελος των επενδυτών αλλά επίσης και των εταιρειών. 

Όμως, οι απαιτήσεις αναφοράς δεν θα πρέπει να επιβάλλουν δυσανάλογα βάρη στις εταιρείες, 
ιδιαίτερα δε στις μικρομεσαίες εταιρείες (ΜΜΕ). Ως εκ τούτου, ο εισηγητής χαιρετίζει την 
πρόταση της Επιτροπής να αρθεί η απαίτηση για τριμηνιαία αναφορά. Στην αξιολόγηση της 
των επιπτώσεων, η Επιτροπή εκτίμησε ότι οι εξοικονομήσεις που θα προκύψουν θα ανέλθουν 
σε έως 60.000 ευρώ για κάθε ΜΜΕ μέσω της άρσης της απαίτησης για τριμηνιαία αναφορά.

Η άρση της απαίτησης της τριμηνιαίας αναφοράς, από κοινού με την ενίσχυση της 
πρόσβασης σε ενημέρωση, αποτελούν προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση του περιβάλλοντος 
για τις ΜΜΕ και την ενθάρρυνση μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην πραγματική οικονομία. 
Επίσης ενθαρρύνουν εταιρείες να μειώσουν βραχυπρόθεσμες προσεγγίσεις και να 
προγραμματίσουν δραστηριότητες κατά τρόπον πλέον βιώσιμο μακροπρόθεσμα, κάτι το 
οποίο έχει σταθεροποιητική επίπτωση στην οικονομία. 

Γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών και άθροιση χρηματοπιστωτικών μέσων.

Όταν καθορίζονται ποιοι τύποι συμμετοχών θα πρέπει να γνωστοποιούνται, η υφιστάμενη 
Οδηγία δεν συμπεριλαμβάνει ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να αποκτηθούν οικονομικά συμφέροντα σε εισηγμένες εταιρείες χωρίς 
την κτήση μετοχών. Ένα παράδειγμα είναι παράγωγα διακανονιζόμενα σε μετρητά. Για να 
συμπληρωθεί το υφιστάμενο κενό όσον αφορά τη γνωστοποίηση συμμετοχών, η Επιτροπή 
προτείνει να επεκταθεί το πεδίο και να απαιτείται κοινοποίηση σημαντικών συμμετοχών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα παρόμοιας οικονομικής επίπτωσης με την κατοχή μετοχών. Ο 
εισηγητής υποστηρίζει την εν λόγω πρόταση και είναι ουσιώδες να υπάρξει ίση μεταχείριση 
μεταξύ μετοχών και συμμετοχών που έχουν παρόμοιες επιπτώσεις.

Ως προσθήκη στο προτεινόμενο κείμενο, ο εισηγητής προτείνει την εισαγωγή του ορισμού 
των χρηματοπιστωτικών μέσων που ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τους ορισμούς στον 
προτεινόμενο κανονισμό για αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR).

Ο εισηγητής χαιρετίζει την εναρμόνιση των ορίων γνωστοποίησης. Όσον αφορά τα 
χρονοδιαγράμματα γνωστοποίησης, ο εισηγητής αναγνωρίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
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εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών. Όμως, ο εισηγητής προτείνει μια 
συντομότερη προθεσμία γνωστοποίησης που θα αντικαταστήσει την προθεσμία που 
καθορίζεται στην παρούσα Οδηγία. 

Αναφορά πληρωμών στις κυβερνήσεις

Οι εταιρείες δεν υποχρεούνται επί του παρόντος να ανακοινώσουν τις οικονομικές τους 
αποδόσεις σε ανά χώρα βάση.  Πρακτικές διαφθοράς, δραστηριότητες απατηλής τιμολόγησης 
και παράνομες χρηματοπιστωτικές ροές είναι δύσκολο να ανακαλυφθούν και να ελεγχθούν. 
Η μη ύπαρξη διαφάνειας στρεβλώνει τις αγορές, διευκολύνει τη φοροδιαφυγή και στερεί από 
τους επενδυτές πληροφορίες για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των εταιρειών. Ο 
εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την ανά χώρα απαίτηση 
αναφοράς για εισηγμένες και μεγάλες μη εισηγμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 
βιομηχανίες εξόρυξης καθώς και στον τομέα της υλοτομίας. Η παρούσα πρόταση βελτιώνει 
τη διαφάνεια και δημιουργεί ισότιμα ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται μόνο στις αγορές της ΕΕ και αυτών που έχουν δραστηριότητες σε τρίτες 
χώρες. Η πρόταση είναι συμβατή με τις τρέχουσες πρωτοβουλίες σε άλλες μεγάλες 
οικονομικές περιοχές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Χόνγκ Κόνγκ. Η απαίτηση για ανά 
χώρα αναφορά συμμορφώνεται επίσης με τη σύσταση της ΠΔΕΒ (Extractives Industries 
Transparency Initiative - Πρωτοβουλία Διαφάνειας Εξορυκτικών Βιομηχανιών). Τα πλέον 
ορατά προβλήματα με τη διαφάνεια βρίσκονται επί του παρόντος σε αυτούς τους τομείς, 
αλλά ισχύουν και σε άλλους τομείς. Ως εκ τούτου, με σκοπό να αποφευχθεί αυθαίρετη 
διαιτησία και έλλειψη ρύθμισης, δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορά μεταξύ εξορυκτικών και 
μη εξορυκτικών βιομηχανιών στον εν λόγω τομέα. Οι απαιτήσεις αναφοράς προτείνονται να 
είναι σαφέστερες και να εφαρμόζονται γενικότερα περιλαμβάνοντας και το περιεχόμενο της 
αρχικής πρότασης της Επιτροπής χωρίς αναφορές σε διάφορους κώδικες συμπεριφοράς.

Κυρώσεις

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στο να εναρμονίσει υφιστάμενους μηχανισμούς 
κυρώσεων ενισχύοντας τις εξουσίες επιβολής κυρώσεων των αρμόδιων αρχών. Επίσης, η 
δημοσιοποίηση των κυρώσεων είναι ένα από τα βασικά στοιχεία αυτού του τμήματος της 
προτάσεως. Η αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με τις κυρώσεις στην Οδηγία Διαφάνειας 
λαμβάνει υπόψη τις νομοθετικές εξελίξεις σε άλλη νομοθεσία που άπτεται του 
χρηματοπιστωτικού τομέα και ευρίσκεται υπό αναθεώρηση, όπως η οδηγία για την 
κατάχρηση αγοράς και η οδηγία για κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ4/CRD4. Ο εισηγητής 
θεωρεί ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν κοινά κριτήρια όσον αφορά τις κυρώσεις 
εντός του ρυθμιστικού πεδίου της ΕΕ στον τομέα των χρηματοπιστωτικών αγορών



PA\893993EL.doc 5/10 PE483.735v01-00

EL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να υπάρχει αυξημένη 
διαφάνεια όσον αφορά τις πληρωμές που 
καταβάλλονται στις κυβερνήσεις, οι 
εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες είναι 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά και οι οποίοι ασκούν 
δραστηριότητες στους κλάδους της 
εξόρυξης ή της υλοτομίας από πρωτογενή 
δάση θα πρέπει να γνωστοποιούν σε 
χωριστή έκθεση, σε ετήσια βάση, τις 
πληρωμές που καταβάλλουν στις 
κυβερνήσεις στις χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιούνται. Η έκθεση θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τύπους πληρωμών 
συγκρίσιμους με εκείνους που 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με την 
Πρωτοβουλία Διαφάνειας Εξορυκτικών 
Βιομηχανιών (ΠΔΕΒ) και θα παρέχουν 
στην κοινωνία των πολιτών πληροφορίες 
προκειμένου να καθίστανται οι 
κυβερνήσεις χωρών πλούσιων σε 
φυσικούς πόρους υπόλογες για τα έσοδα
που έχουν από την εκμετάλλευση φυσικών 
πόρων. Η πρωτοβουλία είναι επίσης 
συμπληρωματική προς το Σχέδιο Δράσης 
FLEGT της ΕΕ (Επιβολή της δασικής 
νομοθεσίας, Διακυβέρνηση και Εμπόριο) 
και τον κανονισμό για την ξυλεία, βάσει 
των οποίων απαιτείται από τους 
εμπορευομένους προϊόντα ξυλείας να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια ώστε 
να παρεμποδίζεται η εισαγωγή 
παράνομης ξυλείας στην αγορά της ΕΕ. 

(7) Προκειμένου να υπάρχει αυξημένη 
διαφάνεια όσον αφορά τις πληρωμές που 
καταβάλλονται στις κυβερνήσεις, οι 
εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες είναι 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά θα πρέπει να
γνωστοποιούν ως τμήμα των ετήσιων 
τους χρηματοοικονομικών καταστάσεων
τις πληρωμές που καταβάλλουν στις 
κυβερνήσεις στις χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιούνται. Οι γνωστοποιήσεις
θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε ανά 
χώρα βάση. Στην περίπτωση εκδοτών 
που εμπλέκονται σε δραστηριότητες 
σχετικές με τους κλάδους της εξόρυξης ή 
της υλοτομίας, οι γνωστοποιήσεις θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τύπους 
πληρωμών συγκρίσιμους με εκείνους που 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με την 
πρωτοβουλία διαφάνειας εξορυκτικών 
βιομηχανιών (ΠΔΕΒ) και θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται σε ανά χώρα βάση 
καθώς και ανά έργο βάση, όπου ένα έργο 
σημαίνει σύμβαση, άδεια, χρηματοδοτική 
μίσθωση ή άλλη νόμιμη συμφωνία 
σύμφωνα με την οποία δραστηριοποιείται  
ένας εκδότης και η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα συγκεκριμένες υποχρεώσεις 
από πλευράς εισοδήματος. Για όλους 
τους εκδότες, οι γνωστοποιήσεις θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τον κύκλο 
εργασιών (συμπεριλαμβανομένων τρίτων 
μερών και τον κύκλο εργασιών μεταξύ 
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Οι λεπτομερείς απαιτήσεις ορίζονται στο 
κεφάλαιο 9 της οδηγίας 2011/.../ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

του ομίλου) των μερών που συγκροτούν 
την εταιρεία που μπορούν να έχουν ως 
αποτέλεσμα πληρωμές και, σε ανά χώρα 
βάση, τις ποσότητες που έχουν παραχθεί, 
τα κέρδη προ των φόρων, τους 
πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές, 
το συνολικό αριθμό ατόμων που 
απασχολούνται και το σύνολο της 
αμοιβής των καθώς και δαπάνες στις 
επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατά τη 
διάρκεια της περιόδου στην οποία 
πραγματοποιείται η αναφορά. Οι 
λεπτομερείς απαιτήσεις ορίζονται στο 
κεφάλαιο 9 της οδηγίας 2011/../ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ισοδύναμοι κανόνες για όλες τις εταιρείες δημιουργούν συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού όπου 
οι επενδυτές και οι εταιρείες υπόκεινται σε σαφείς, γενικούς κανόνες και ως εκ τούτου 
δημιουργείται βεβαιότητα. Ενισχυμένες απαιτήσεις αναφοράς αποτελούν επίσης προϋπόθεση 
για την παρεμπόδιση της φοροδιαφυγής που παρατηρείται σε όλους τους τομείς.

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2004/109/ΕΚ
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους εκδότες
οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους της εξόρυξης ή της υλοτομίας 
από πρωτογενή δάση, όπως ορίζονται 
στ… [...], να καταρτίζουν, σύμφωνα με το 
κεφάλαιο 9 της οδηγίας 2011/.../ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (*), έκθεση για τις πληρωμές 
τις οποίες καταβάλλουν στις κυβερνήσεις 
σε ετήσια βάση. Η έκθεση δημοσιεύεται 
το αργότερο έξι μήνες μετά τη λήξη κάθε 
οικονομικού έτους και παραμένει 
διαθέσιμη στο κοινό τουλάχιστον για πέντε 

Τα κράτη μέλη απαιτούν από όλους τους 
εκδότες να καταρτίζουν, ως τμήμα των 
ετήσιών τους χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, έκθεση σχετικά με τις 
πληρωμές που καταβλήθηκαν στις 
κυβερνήσεις στις χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιούνται ως να ίσχυε το 
κεφάλαιο 9 της Οδηγίας 2011/.../EΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (*). Η έκθεση δημοσιεύεται το 
αργότερο έξι μήνες μετά τη λήξη κάθε 
οικονομικού έτους και παραμένει 
διαθέσιμη διαθέσιμη στο κοινό 
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έτη. Οι πληρωμές προς τις κυβερνήσεις 
αναφέρονται σε ενοποιημένη βάση.

τουλάχιστον για πέντε έτη. Οι πληρωμές 
προς τις κυβερνήσεις αναφέρονται σε 
ενοποιημένη βάση. Η έκθεση θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει γνωστοποιήσεις σε ανά 
χώρα βάση. Στην περίπτωση εκδοτών 
που εμπλέκονται σε δραστηριότητες 
σχετικές με τους κλάδους της εξόρυξης ή 
της υλοτομίας, οι γνωστοποιήσεις θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τύπους 
πληρωμών συγκρίσιμους με εκείνους που 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με την 
Πρωτοβουλία Διαφάνειας Εξορυκτικών 
Βιομηχανιών (ΠΔΕΒ) και θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται σε ανά χώρα βάση 
καθώς και ανά έργο βάση, όπου ένα έργο 
σημαίνει σύμβαση, άδεια, χρηματοδοτική 
μίσθωση ή άλλη νόμιμη συμφωνία 
σύμφωνα με την οποία δραστηριοποιείται 
ένας εκδότης και η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα συγκεκριμένες υποχρεώσεις 
από πλευράς εισοδήματος. Για όλους 
τους εκδότες, οι γνωστοποιήσεις θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τον κύκλο 
εργασιών (συμπεριλαμβανομένων τρίτων 
μερών και τον κύκλο εργασιών μεταξύ 
του ομίλου) των μερών που συγκροτούν 
την εταιρεία που μπορούν να έχουν ως 
αποτέλεσμα πληρωμές και, σε ανά χώρα 
βάση, τις ποσότητες που έχουν παραχθεί 
και τα κέρδη προ φόρων, τους 
πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές, 
το συνολικό αριθμό ατόμων που 
απασχολούνται και το σύνολο της 
αμοιβής των καθώς και δαπάνες στις 
επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατά τη 
διάρκεια της περιόδου στην οποία 
πραγματοποιείται η αναφορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ισοδύναμοι κανόνες για όλες τις εταιρείες δημιουργούν συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού όπου 
οι επενδυτές και οι εταιρείες υπόκεινται σε σαφείς, γενικούς κανόνες και ως εκ τούτου 
δημιουργείται βεβαιότητα. Ενισχυμένες απαιτήσεις αναφοράς αποτελούν επίσης προϋπόθεση 
για την παρεμπόδιση της φοροδιαφυγής που παρατηρείται σε όλους τους τομείς.
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Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)
Οδηγία 2004/109/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφοι 2 και 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
(α) Στην παράγραφο 2, η εισαγωγική 
φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
"η κοινοποίηση στον εκδότη 
πραγματοποιείται το συντομότερο 
δυνατό, και, εν πάση περιπτώσει, το 
αργότερο εντός μίας ημέρας συναλλαγών 
[...] μετά την ημερομηνία κατά την οποία 
ο μέτοχος, ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 10·
(β) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
'6. Μετά την παραλαβή της 
προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 
κοινοποίησης, και, πάντως, το αργότερο 
εντός μίας ημέρας συναλλαγών, ο 
εκδότης δημοσιεύει όλες τις πληροφορίες 
που περιέχει η κοινοποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλά κράτη μέλη ακολουθούν επί του παρόντος πλέον αυστηρά κριτήρια και προθεσμίες 
κοινοποίησης. Οι προθεσμίες στην τρέχουσα Οδηγία καθορίστηκαν πριν δέκα χρόνια και ως εκ 
τούτου θα πρέπει να καταστούν συντομότερες επειδή οι απαιτήσεις των αγορών καθώς και οι 
χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες έχουν εξελιχτεί.

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Οδηγία 2004/109/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1



PA\893993EL.doc 9/10 PE483.735v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία,
κατά τη λήξη τους, παρέχουν στον 
κάτοχο, σύμφωνα με επίσημη συμφωνία, 
είτε το άνευ όρων δικαίωμα απόκτησης 
είτε τη διακριτική ευχέρεια ως προς το 
δικαίωμα απόκτησης, μετοχών οι οποίες 
ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου και 
έχουν ήδη εκδοθεί από εκδότη του οποίου 
οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά·

(α) χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία, 
παρέχουν στον κάτοχο, σύμφωνα με 
επίσημη συμφωνία, είτε το άνευ όρων 
δικαίωμα απόκτησης είτε τη διακριτική 
ευχέρεια ως προς το δικαίωμα απόκτησης, 
μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν 
δικαιώματα ψήφου και έχουν ήδη εκδοθεί 
από εκδότη του οποίου οι μετοχές έχουν 
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση "κατά τη λήξη τους" στην πρόταση της Επιτροπής δεν συμπεριλαμβάνει 
ορισμένους τύπους συμμετοχών που μπορούν να ισχύουν πέραν της περιόδου λήξης τους.

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
Οδηγία 2004/109/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, κινητές αξίες· και 
συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), 
προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου, 
συμβάσεις επί διαφοράς και κάθε άλλη 
σύμβαση παράγωγου μέσου που μπορούν 
να υποβληθούν σε φυσικό διακανονισμό ή 
σε διακανονισμό σε μετρητά θεωρούνται
χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον πληρούν 
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 
στοιχεία α) και β).

1β. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, ο όρος 
χρηματοπιστωτικά μέσα περιλαμβάνει, 
αλλά δεν περιορίζεται σε κινητές αξίες
όπως καθορίζονται στο σημείο (9) του 
άρθρου 2 παρ. 1 του Κανονισμού ΕΕ 
αριθ.  .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για τις αγορές σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα και στον 
τροποποιημένο Κανονισμό (EΕ) αριθ. 
.../... σχετικά με έξω-χρηματιστηριακά 
παράγωγά, κεντρικούς 
αντισυμβαλλομένους και κεντρικά 
αποθετήρια [MiFIR] και συμβόλαια 
δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια 
μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις 
ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές 
συμβάσεις επιτοκίου, συμβάσεις επί 
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διαφοράς και κάθε άλλη σύμβαση 
παράγωγου μέσου που μπορούν να 
υποβληθούν σε φυσικό διακανονισμό ή σε 
διακανονισμό σε μετρητά και τα οποία
αποτελούν χρηματοπιστωτικά μέσα όπως 
καθορίζονται στο σημείο 8 του άρθρου 2,
παρ. 1 του Κανονισμού ΕΕ αριθ. .../... 
[MiFIR].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη συμπερίληψη ενός ορισμού μπορεί να οδηγήσει σε αυθαίρετη διαιτησία καθώς και σε 
συνθήκες μη ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών.


