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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβάσεων αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου
(COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0482),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0264/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για να τεθεί ένα τέλος στην παρούσα 
κατακερματισμένη κατάσταση στην οποία 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν διαφορετικά 
μέτρα και για να περιοριστεί η πιθανότητα 
λήψης διαφορετικών μέτρων από τις 
αρμόδιες αρχές, είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι 
που προκύπτουν από τις ανοικτές πωλήσεις 
και τις συμβάσεις αντιστάθμισης 

(4) Για να τεθεί ένα τέλος στην παρούσα 
κατακερματισμένη κατάσταση στην οποία 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν διαφορετικά 
μέτρα και για να περιοριστεί η πιθανότητα 
λήψης διαφορετικών μέτρων από τις 
αρμόδιες αρχές, είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι 
που προκύπτουν από τις ανοικτές πωλήσεις 
και τις συμβάσεις αντιστάθμισης 
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πιστωτικού κινδύνου, με εναρμονισμένο 
τρόπο. Οι απαιτήσεις που πρόκειται να 
επιβληθούν πρέπει να αντιμετωπίζουν τους 
κινδύνους που έχουν προσδιοριστεί χωρίς 
να εξαλείφονται αδικαιολόγητα τα οφέλη 
που παρέχουν οι ανοικτές πωλήσεις στην 
ποιότητα και την αποτελεσματικότητα 
των αγορών.

πιστωτικού κινδύνου, με εναρμονισμένο 
τρόπο. Οι απαιτήσεις που πρόκειται να 
επιβληθούν πρέπει να αντιμετωπίζουν τους 
κινδύνους που έχουν προσδιοριστεί χωρίς 
να επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία 
των χρηματοπιστωτικών αγορών της 
Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Πέραν της εστίασης στη ρύθμιση 
από πλευράς πράξεων αγοράς στο 
πλαίσιο των αγορών συμβάσεων 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου, η 
Επιτροπή θα έπρεπε, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2012, να υποβάλει έκθεση  
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες 
των διαπραγματευτών από πλευράς 
πράξεων πώλησης  στο πλαίσιο των 
αγορών συμβάσεων αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η φερεγγυότητά τους  σε 
περίπτωση πιστωτικού γεγονότος, και να 
υποβάλει ενδεχομένως κατάλληλες 
προτάσεις. 

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Οι αγορές βασικών προϊόντων και, 
ειδικότερα,  αγροτικών προϊόντων δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Δεδομένου ότι 
ορισμένοι κίνδυνοι που εντοπίζονται από 
τον παρόντα κανονισμό ενδέχεται να 
εμφανιστούν και στις αγορές αυτές,  η 
Επιτροπή θα έπρεπε, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2012, να υποβάλει έκθεση  
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τους κινδύνους που 
υφίστανται στις αγορές αυτές, 
λαμβανομένων υπόψη των ιδιομορφιών 
τους, και να υποβάλει ενδεχομένως 
κατάλληλες προτάσεις. 

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Για να καταστεί δυνατή η συνεχής 
παρακολούθηση των θέσεων, οι 
υποχρεώσεις διαφάνειας πρέπει να 
συμπεριλαμβάνουν την κοινοποίηση των 
μοχλευμένων θετικών θέσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευμένες θετικές θέσεις παρουσιάζουν παρόμοιους κινδύνους με τις αρνητικές θέσεις.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η γνωστοποίηση στις ρυθμιστικές 
αρχές σημαντικών καθαρών αρνητικών 
θέσεων σχετικά με κρατικούς χρεωστικούς 
τίτλους θα παρέχει σημαντικές 
πληροφορίες που θα βοηθήσουν τις 
ρυθμιστικές αρχές στην παρακολούθηση 
του κατά πόσο οι εν λόγω θέσεις 
δημιουργούν πράγματι συστημικούς 
κινδύνους ή χρησιμοποιούνται για 
καταχρηστικούς σκοπούς. Πρέπει 
επομένως να προβλέπεται κοινοποίηση 
προς τις ρυθμιστικές αρχές για τις καθαρές 
αρνητικές θέσεις που σχετίζονται με 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους στην 
Ένωση. Η εν λόγω απαίτηση πρέπει να 
περιλαμβάνει μόνο ιδιωτικές 
γνωστοποιήσεις προς τις ρυθμιστικές 
αρχές, καθώς η δημοσίευση πληροφοριών 
στην αγορά για τα μέσα αυτά θα μπορούσε 
να έχει επιζήμιες επιπτώσεις στις αγορές 
κρατικών χρεωστικών τίτλων στις οποίες η 
ρευστότητα έχει ήδη μειωθεί. Κάθε 
απαίτηση πρέπει να περιλαμβάνει 
κοινοποιήσεις σημαντικών εκθέσεων σε 
κρατικούς εκδότες μέσω της χρήσης 
συμβολαίων αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου.

(7) Η γνωστοποίηση στις ρυθμιστικές 
αρχές σημαντικών καθαρών αρνητικών 
θέσεων σχετικά με κρατικούς και 
εταιρικούς χρεωστικούς τίτλους θα 
παρέχει σημαντικές πληροφορίες που θα 
βοηθήσουν τις ρυθμιστικές αρχές στην 
παρακολούθηση του κατά πόσο οι εν λόγω 
θέσεις δημιουργούν πράγματι συστημικούς 
κινδύνους ή χρησιμοποιούνται για 
καταχρηστικούς σκοπούς. Πρέπει 
επομένως να προβλέπεται κοινοποίηση 
προς τις ρυθμιστικές αρχές για τις καθαρές 
αρνητικές θέσεις που σχετίζονται με 
κρατικούς και εταιρικούς χρεωστικούς 
τίτλους στην Ένωση. Η εν λόγω απαίτηση 
πρέπει να περιλαμβάνει μόνο ιδιωτικές 
γνωστοποιήσεις προς τις ρυθμιστικές 
αρχές, καθώς η δημοσίευση πληροφοριών 
στην αγορά για τα μέσα αυτά θα μπορούσε 
να έχει επιζήμιες επιπτώσεις στις αγορές 
κρατικών ή εταιρικών χρεωστικών τίτλων 
στις οποίες η ρευστότητα έχει ήδη μειωθεί. 
Κάθε απαίτηση πρέπει να περιλαμβάνει 
κοινοποιήσεις σημαντικών εκθέσεων σε 
κρατικούς και εταιρικούς εκδότες μέσω 
της χρήσης συμβολαίων αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι και τα σχετικά CDS πρέπει να καλύπτονται από το ίδιο 
καθεστώς κοινοποίησης όπως οι κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη 
και αποτελεσματική απαίτηση διαφάνειας, 
είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν όχι 
μόνο οι αρνητικές θέσεις που 
δημιουργούνται από τη διαπραγμάτευση 
μετοχών ή κρατικών χρεωστικών τίτλων σε 
τόπους διαπραγμάτευσης, αλλά και οι 
αρνητικές θέσεις που δημιουργούνται από 
τη διαπραγμάτευση εκτός των τόπων 
διαπραγμάτευσης και οι οικονομικές 
καθαρές ανοικτές θέσεις που 
δημιουργούνται από τη χρήση παραγώγων. 

(9) Για να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη 
και αποτελεσματική απαίτηση διαφάνειας, 
είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν όχι 
μόνο οι αρνητικές θέσεις και οι 
μοχλευμένες θετικές θέσεις που 
δημιουργούνται από τη διαπραγμάτευση 
μετοχών ή κρατικών ή εταιρικών 
χρεωστικών τίτλων σε τόπους 
διαπραγμάτευσης, αλλά και οι αρνητικές 
θέσεις και οι μοχλευμένες θετικές θέσεις 
που δημιουργούνται από τη 
διαπραγμάτευση εκτός των τόπων 
διαπραγμάτευσης και οι οικονομικές 
καθαρές αρνητικές θέσεις και οι καθαρές 
μοχλευμένες θετικές θέσεις που 
δημιουργούνται από τη χρήση παραγώγων. 

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να είναι χρήσιμο για τις 
ρυθμιστικές αρχές και την αγορά, το 
καθεστώς διαφάνειας πρέπει να παρέχει 
πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά 
με τις θέσεις ενός φυσικού ή νομικού 
προσώπου. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες 
που παρέχονται στη ρυθμιστική αρχή ή 
στην αγορά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τόσο τις αρνητικές θέσεις όσο και τις 
θετικές θέσεις προκειμένου να παρέχονται 
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την 
καθαρή αρνητική θέση του φυσικού ή 
νομικού προσώπου σε μετοχές, κρατικούς 

(10) Για να είναι χρήσιμο για τις 
ρυθμιστικές αρχές και την αγορά, το 
καθεστώς διαφάνειας πρέπει να παρέχει 
πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά 
με τις θέσεις ενός φυσικού ή νομικού 
προσώπου. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες 
που παρέχονται στη ρυθμιστική αρχή ή 
στην αγορά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τόσο τις αρνητικές θέσεις όσο και τις 
θετικές θέσεις προκειμένου να παρέχονται 
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την 
καθαρή αρνητική θέση και τις καθαρές 
μοχλευμένες θετικές θέσεις του φυσικού ή 
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χρεωστικούς τίτλους και συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου. 

νομικού προσώπου σε μετοχές, κρατικούς 
χρεωστικούς τίτλους και συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου. 

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο υπολογισμός της αρνητικής θέσης ή 
της θετικής θέσης πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη κάθε μορφή οικονομικού κέρδους 
που έχει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε 
σχέση με το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο 
μιας εταιρείας ή τον εκδοθέντα κρατικό 
χρεωστικό τίτλο του κράτους μέλους ή της 
Ένωσης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τα κέρδη που έχουν 
αποκτηθεί άμεσα ή έμμεσα μέσω της 
χρήσης παραγώγων, όπως συμβολαίων 
δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβολαίων 
μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεων επί 
διαφορών και τοποθετήσεων βάσει 
προβλέψεων σχετικά με μετοχές ή 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους. Στην 
περίπτωση θέσεων που αφορούν κρατικούς 
χρεωστικούς τίτλους, πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη τις συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
σχετικά με εκδότες κρατικών χρεωστικών 
τίτλων. 

(11) Ο υπολογισμός της αρνητικής θέσης ή 
της θετικής θέσης πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη κάθε μορφή οικονομικού κέρδους 
που έχει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε 
σχέση με το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο 
μιας εταιρείας ή τον εκδοθέντα κρατικό 
χρεωστικό τίτλο του κράτους μέλους ή της 
Ένωσης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τα κέρδη που έχουν 
αποκτηθεί άμεσα ή έμμεσα μέσω της 
χρήσης παραγώγων, όπως συμβολαίων 
δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβολαίων 
μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεων επί 
διαφορών και τοποθετήσεων βάσει 
προβλέψεων σχετικά με μετοχές ή 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους, και 
δεικτών, παραγώγων επί δέσμης 
προϊόντων και επενδυτικών κεφαλαίων 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Στην 
περίπτωση θέσεων που αφορούν κρατικούς 
και εταιρικούς χρεωστικούς τίτλους, 
πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις 
συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου σχετικά με εκδότες κρατικών 
χρεωστικών τίτλων. 

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Επιπρόσθετα του καθεστώτος 
διαφάνειας για τη γνωστοποίηση των 
καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές, θα 
πρέπει να θεσπιστεί μια απαίτηση για τη 
σήμανση των εντολών πώλησης που 
εκτελούνται στους τόπους 
διαπραγμάτευσης ως εντολές ανοικτής 
πώλησης για να παρέχει συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τον όγκο των 
ανοικτών πωλήσεων που 
πραγματοποιούνται στους τόπους 
διαπραγμάτευσης. Οι πληροφορίες 
σχετικά με τις εντολές ανοικτής πώλησης
πρέπει να ταξινομούνται από τον τόπο 
διαπραγμάτευσης και να δημοσιεύονται σε 
συνοπτική μορφή τουλάχιστον καθημερινά 
προκειμένου επίσης να βοηθήσουν τις 
αρμόδιες αρχές και τους παράγοντες της 
αγοράς να παρακολουθήσουν τα επίπεδα 
των ανοικτών πωλήσεων.

(12) Επιπρόσθετα του καθεστώτος 
διαφάνειας για τη γνωστοποίηση των 
καθαρών αρνητικών θέσεων και των 
καθαρών μοχλευμένων θετικών θέσεων 
σε μετοχές, θα πρέπει να θεσπιστεί μια 
απαίτηση για τη σήμανση των εντολών 
πώλησης που εκτελούνται ως εντολές 
ανοικτής πώλησης για να παρέχει 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
τον όγκο των ανοικτών πωλήσεων. Οι 
πληροφορίες σχετικά με τις ανοικτές 
πωλήσεις πρέπει να ταξινομούνται από τον 
τόπο διαπραγμάτευσης, ή από την 
επιχείρηση επενδύσεων όταν οι εντολές 
δεν εκτελούνται σε τόπο 
διαπραγμάτευσης, και να δημοσιεύονται 
σε συνοπτική μορφή τουλάχιστον 
καθημερινά προκειμένου επίσης να 
βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές και τους 
παράγοντες της αγοράς να 
παρακολουθήσουν τα επίπεδα των 
ανοικτών πωλήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για προφανείς λόγους που αφορούν την ισότητα των όρων ανταγωνισμού σε ολόκληρη την 
Ένωση, η σήμανση πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε είδους εντολές ανοικτής πώλησης, 
οπουδήποτε κι αν εκτελούνται.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η αγορά συμβάσεων αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου χωρίς θετικές θέσεις 

(13) Η αγορά συμβάσεων αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου χωρίς θετικές θέσεις 
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σε υποκείμενους κρατικούς χρεωστικούς 
τίτλους μπορεί να είναι, από οικονομικής 
άποψης, ισοδύναμη με την ανάληψη μιας 
αρνητικής θέσης στον υποκείμενο 
χρεωστικό τίτλο. Συνεπώς, ο υπολογισμός 
μιας καθαρής αρνητικής θέσης σε σχέση 
με έναν κρατικό χρεωστικό τίτλο πρέπει να 
περιλαμβάνει τις συμβάσεις αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου σχετικά με μια 
υποχρέωση ενός εκδότη κρατικών 
χρεωστικών τίτλων. Η θέση συμβάσεων 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη με σκοπό να 
καθοριστεί αν ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο κατέχει σημαντική καθαρή 
αρνητική θέση σχετικά με τον κρατικό 
χρεωστικό τίτλο, η οποία πρέπει να 
κοινοποιηθεί σε μια αρμόδια αρχή ή μια 
σημαντική ακάλυπτη θέση σε μια σύμβαση 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
σχετικά με έναν εκδότη κρατικών 
χρεωστικών τίτλων, η οποία πρέπει να 
κοινοποιηθεί στην αρχή. 

σε υποκείμενους κρατικούς ή εταιρικούς 
χρεωστικούς τίτλους είναι, από 
οικονομικής άποψης, ισοδύναμη με την 
ανάληψη μιας αρνητικής θέσης στον 
υποκείμενο χρεωστικό τίτλο. Συνεπώς, ο 
υπολογισμός μιας καθαρής αρνητικής 
θέσης σε σχέση με έναν κρατικό ή 
εταιρικό χρεωστικό τίτλο πρέπει να 
περιλαμβάνει τις συμβάσεις αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου σχετικά με μια 
υποχρέωση ενός εκδότη κρατικών 
χρεωστικών τίτλων. Η θέση συμβάσεων 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη με σκοπό να 
καθοριστεί αν ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο κατέχει σημαντική καθαρή 
αρνητική θέση σχετικά με τον κρατικό 
χρεωστικό τίτλο, η οποία πρέπει να 
κοινοποιηθεί σε μια αρμόδια αρχή ή μια 
σημαντική ακάλυπτη θέση σε μια σύμβαση 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
σχετικά με έναν εκδότη κρατικών ή 
εταιρικών χρεωστικών τίτλων, η οποία 
πρέπει να κοινοποιηθεί στην αρχή.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να καταστεί δυνατή η συνεχής 
παρακολούθηση των θέσεων, οι 
υποχρεώσεις διαφάνειας πρέπει επίσης να 
συμπεριλαμβάνουν την κοινοποίηση ή 
γνωστοποίηση σε περίπτωση που η 
μεταβολή μιας καθαρής αρνητικής θέσης 
οδηγεί σε αύξηση ή μείωση πάνω ή κάτω 
από συγκεκριμένα όρια.

(14) Για να καταστεί δυνατή η συνεχής 
παρακολούθηση των θέσεων, οι 
υποχρεώσεις διαφάνειας πρέπει επίσης να 
συμπεριλαμβάνουν την κοινοποίηση ή 
γνωστοποίηση σε περίπτωση που η 
μεταβολή μιας καθαρής αρνητικής θέσης ή 
μιας καθαρής μοχλευμένης θετικής θέσης 
οδηγεί σε αύξηση ή μείωση πάνω ή κάτω 
από συγκεκριμένα όρια.

Or. en
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα, οι υποχρεώσεις 
διαφάνειας πρέπει να ισχύουν ανεξάρτητα 
από τον τόπο εγκατάστασης του φυσικού ή 
νομικού προσώπου, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
στις οποίες το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
βρίσκεται εκτός της Ένωσης, αλλά κατέχει 
σημαντική καθαρή αρνητική θέση σε μια 
εταιρεία με μετοχές που έχουν εισαχθεί 
προς διαπραγμάτευση σε μια αγορά 
διαπραγμάτευσης της Ένωσης ή καθαρή 
αρνητική θέση σε κρατικό χρεωστικό τίτλο 
που έχει εκδοθεί από ένα κράτος μέλος ή 
την Ένωση. 

(15) Για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα, οι υποχρεώσεις 
διαφάνειας πρέπει να ισχύουν ανεξάρτητα 
από τον τόπο εγκατάστασης του φυσικού ή 
νομικού προσώπου, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
στις οποίες το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
βρίσκεται εκτός της Ένωσης, αλλά κατέχει 
σημαντική καθαρή αρνητική θέση ή 
καθαρές μοχλευμένες θετικές θέσεις σε 
μια εταιρεία με μετοχές που έχουν εισαχθεί 
προς διαπραγμάτευση σε μια αγορά 
διαπραγμάτευσης της Ένωσης ή καθαρή 
αρνητική θέση σε κρατικό ή εταιρικό 
χρεωστικό τίτλο που έχει εκδοθεί από ένα 
κράτος μέλος ή την Ένωση. 

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις 
μετοχών και κρατικών χρεωστικών τίτλων 
θεωρούνται ορισμένες φορές ότι 
αυξάνουν τον πιθανό κίνδυνο αποτυχίας 
διακανονισμού και μεταβλητότητας. Για 
να μειωθούν οι κίνδυνοι αυτοί, κρίνεται 
σκόπιμο να τεθούν αναλογικοί 
περιορισμοί στις ακάλυπτες ανοικτές 
πωλήσεις. Οι λεπτομερείς περιορισμοί 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
διαφορετικά συστήματα που 

(16) Οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις 
μετοχών και κρατικών χρεωστικών τίτλων 
μπορούν να αυξήσουν τον πιθανό κίνδυνο 
αποτυχίας διακανονισμού, μεταβλητότητας 
και κατάχρησης της αγοράς. Για να 
μειωθούν οι κίνδυνοι αυτοί, κρίνεται 
σκόπιμο να βασίζονται οι ανοικτές 
πωλήσεις σε προηγουμένως δανεισμένους 
τίτλους ή σε τίτλους που αποτελούν την 
εγγύηση του δανείου.. Επίσης, είναι 
σκόπιμο να συμπεριληφθούν απαιτήσεις 
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χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για 
τις καλυμμένες ανοικτές πωλήσεις. 
Επίσης, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν 
απαιτήσεις για τους τόπους 
διαπραγμάτευσης που αφορούν τις 
διαδικασίες αγοράς και τα πρόστιμα σε 
περίπτωση αποτυχίας διακανονισμού των 
συναλλαγών στα συγκεκριμένα μέσα. Οι 
διαδικασίες αγοράς και οι απαιτήσεις 
καθυστερημένου διακανονισμού θα πρέπει 
να θέτουν βασικά πρότυπα που αφορούν 
τη μέθοδο διακανονισμού. 

που αφορούν τις διαδικασίες αγοράς και τα 
πρόστιμα σε περίπτωση αποτυχίας 
διακανονισμού των συναλλαγών στα 
συγκεκριμένα μέσα. Οι διαδικασίες αγοράς 
και οι απαιτήσεις καθυστερημένου 
διακανονισμού θα πρέπει να θέτουν 
βασικά πρότυπα που αφορούν τη μέθοδο 
διακανονισμού. 

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Οι συμβάσεις αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου για κρατικούς 
τίτλους θα πρέπει να βασίζονται στην 
αρχή του ασφαλίσιμου συμφέροντος. Οι 
ακάλυπτες θέσεις σε συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου για 
κρατικούς τίτλους θα πρέπει συνεπώς να 
απαγορεύονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου για κρατικούς τίτλους πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι δραστηριότητες ειδικής 
διαπραγμάτευσης διαδραματίζουν κρίσιμο 
ρόλο στην παροχή ρευστότητας στις 
αγορές εντός της Ένωσης και οι ειδικοί 
διαπραγματευτές πρέπει να κατέχουν 
αρνητικές θέσεις για την επιτέλεση αυτού 
του ρόλου. Η επιβολή απαιτήσεων στις 
δραστηριότητες αυτές θα μπορούσε να 
περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα 
παροχής ρευστότητας και να έχει 
σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην 
αποτελεσματικότητα των αγορών της 
Ένωσης. Επιπλέον, οι ειδικοί 
διαπραγματευτές δεν αναμένεται να 
κατέχουν σημαντικές αρνητικές θέσεις, 
παρά μόνο για πολύ σύντομες περιόδους. 
Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να εξαιρεθούν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές 
από απαιτήσεις που μπορεί να περιορίσουν 
τη δυνατότητά τους να ασκήσουν αυτόν 
τον ρόλο και, συνεπώς, επηρεάζουν 
δυσμενώς τις αγορές της Ένωσης. Για τον 
προσδιορισμό ισοδύναμων οντοτήτων 
τρίτων χωρών, απαιτείται μια διαδικασία 
για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των 
αγορών τρίτων χωρών. Η εξαίρεση πρέπει 
να ισχύει για διαφορετικούς τύπους 
δραστηριοτήτων ειδικής διαπραγμάτευσης, 
χωρίς ωστόσο να εξαιρούνται οι 
συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό. Επίσης, 
κρίνεται σκόπιμο να εξαιρεθούν ορισμένες 
δραστηριότητες της πρωτογενούς αγοράς, 
όπως εκείνες που αφορούν τους κρατικούς 
χρεωστικούς τίτλους και τους μηχανισμούς 
σταθεροποίησης, καθώς πρόκειται για 
σημαντικές δραστηριότητες που 
συμβάλλουν στην αποτελεσματική 
λειτουργία των αγορών. Οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να ενημερώνονται για τη χρήση 
εξαιρέσεων και πρέπει να έχουν την 

(19) Οι δραστηριότητες ειδικής 
διαπραγμάτευσης διαδραματίζουν κρίσιμο 
ρόλο στην παροχή ρευστότητας στις 
αγορές εντός της Ένωσης και οι ειδικοί 
διαπραγματευτές πρέπει να κατέχουν 
αρνητικές θέσεις για την επιτέλεση αυτού 
του ρόλου. Η επιβολή απρόσφορων 
απαιτήσεων στις δραστηριότητες αυτές θα 
μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τη 
δυνατότητα παροχής ρευστότητας και να 
έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στη 
λειτουργία των αγορών της Ένωσης. 
Επιπλέον, οι ειδικοί διαπραγματευτές δεν 
αναμένεται να κατέχουν σημαντικές 
αρνητικές θέσεις, παρά μόνο για πολύ 
σύντομες περιόδους. Συνεπώς, κρίνεται 
σκόπιμο να εξαιρεθούν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες αυτές από απαιτήσεις που 
μπορεί να περιορίσουν τη δυνατότητά τους 
να ασκήσουν αυτόν τον ρόλο και, 
συνεπώς, επηρεάζουν δυσμενώς τις αγορές 
της Ένωσης. Για τον προσδιορισμό 
ισοδύναμων οντοτήτων τρίτων χωρών, 
απαιτείται μια διαδικασία για την 
αξιολόγηση της ισοδυναμίας των αγορών 
τρίτων χωρών. Η εξαίρεση πρέπει να 
ισχύει για διαφορετικούς τύπους 
δραστηριοτήτων ειδικής διαπραγμάτευσης, 
χωρίς ωστόσο να εξαιρούνται οι 
συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό. Επίσης, 
κρίνεται σκόπιμο να εξαιρεθούν ορισμένες 
δραστηριότητες της πρωτογενούς αγοράς, 
όπως εκείνες που αφορούν τους κρατικούς 
χρεωστικούς τίτλους και τους μηχανισμούς 
σταθεροποίησης, καθώς πρόκειται για 
σημαντικές δραστηριότητες που 
συμβάλλουν στην αποτελεσματική 
λειτουργία των αγορών. Οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να ενημερώνονται για τη χρήση 
εξαιρέσεων και πρέπει να έχουν την 
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εξουσία να απαγορεύσουν σε ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο να κάνει χρήση μιας 
εξαίρεσης αν δεν πληροί τα σχετικά 
κριτήρια εξαίρεσης. Οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
απαιτήσουν πληροφορίες από το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, προκειμένου να 
παρακολουθούν τη χρήση της εξαίρεσης.

εξουσία να απαγορεύσουν σε ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο να κάνει χρήση μιας 
εξαίρεσης αν δεν πληροί τα σχετικά 
κριτήρια εξαίρεσης. Οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει επίσης να απαιτούν τακτικά 
πληροφορίες από το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, προκειμένου να παρακολουθούν 
τη χρήση της εξαίρεσης.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Στην περίπτωση σημαντικής πτώσης 
της τιμής ενός χρηματοπιστωτικού μέσου 
σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης, η αρμόδια 
αρχή πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα 
να απαγορεύσει προσωρινά τις ανοικτές 
πωλήσεις του χρηματοπιστωτικού μέσου 
σε αυτόν τον τόπο διαπραγμάτευσης
προκειμένου να καταφέρει να παρέμβει 
άμεσα όπου κρίνεται σκόπιμο και για ένα 
χρονικό διάστημα 24 ωρών να αποτρέψει 
την άτακτη υποχώρηση της τιμής του εν 
λόγω μέσου. 

(22) Στην περίπτωση σημαντικής πτώσης 
της τιμής ενός χρηματοπιστωτικού μέσου 
σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης, η αρμόδια 
αρχή πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα 
να απαγορεύσει προσωρινά τις ανοικτές 
πωλήσεις του χρηματοπιστωτικού μέσου 
προκειμένου να καταφέρει να παρέμβει 
άμεσα όπου κρίνεται σκόπιμο και για ένα 
χρονικό διάστημα 24 ωρών να αποτρέψει 
την άτακτη υποχώρηση της τιμής του εν 
λόγω μέσου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της δυνατότητας πραγματοποίησης ανοικτών πωλήσεων σε έναν μόνο τόπο 
διαπραγμάτευσης είναι λογικά ανακόλουθος, αφού το πρόβλημα οφείλεται σε ένα συγκεκριμένο 
χρηματοπιστωτικό μέσο και όχι σε έναν συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Παρόλο που οι αρμόδιες αρχές θα 
είναι συχνά οι πλέον κατάλληλες για την 
παρακολούθηση και την άμεση αντίδραση 
σε ένα ανεπιθύμητο συμβάν ή εξέλιξη, η 
ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να έχει επίσης η ίδια 
την εξουσία να λαμβάνει μέτρα όταν οι 
ανοικτές πωλήσεις και άλλες σχετικές 
δραστηριότητες απειλούν την εύρυθμη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματαγορών ή τη σταθερότητα του 
συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ένωση, υπάρχουν 
διασυνοριακές επιπτώσεις και δεν έχουν 
ληφθεί επαρκή μέτρα από τις αρμόδιες 
αρχές για την αντιμετώπιση της απειλής. Η 
ΕΑΚΑΑ πρέπει να διαβουλεύεται με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου εφόσον είναι δυνατόν, καθώς και 
με άλλες σχετικές αρχές όταν το μέτρο θα 
μπορούσε να έχει επιπτώσεις πέρα από τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως στην 
περίπτωση παραγώγων επί εμπορευμάτων 
που χρησιμοποιούνται για την 
αντιστάθμιση κινδύνων φυσικών θέσεων. 

(25) Παρόλο που οι αρμόδιες αρχές θα 
είναι συχνά οι πλέον κατάλληλες για την 
παρακολούθηση και την άμεση αντίδραση 
σε ένα ανεπιθύμητο συμβάν ή εξέλιξη, η 
ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) θα πρέπει να έχει επίσης η 
ίδια την εξουσία να λαμβάνει μέτρα όταν 
οι ανοικτές πωλήσεις και άλλες σχετικές 
δραστηριότητες απειλούν την εύρυθμη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματαγορών ή τη σταθερότητα του 
συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ένωση, υπάρχουν 
διασυνοριακές επιπτώσεις και δεν έχουν 
ληφθεί επαρκή μέτρα από τις αρμόδιες 
αρχές για την αντιμετώπιση της απειλής. Η 
ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) πρέπει να ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου, το οποίο συγκροτήθηκε βάσει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2010 
[ΕΣΣΚ] (ΕΣΣΚ), εφόσον είναι δυνατόν, 
καθώς και με άλλες σχετικές αρχές όταν το 
μέτρο θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις 
πέρα από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, 
όπως στην περίπτωση παραγώγων επί 
εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται για 
την αντιστάθμιση κινδύνων φυσικών 
θέσεων. 

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εκχωρηθούν στην ΕΑΚΑΑ
γενικές εξουσίες για τη διεξαγωγή έρευνας 

(29) Πρέπει να εκχωρηθούν στην ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ) γενικές εξουσίες για τη 
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σχετικά με ένα ζήτημα ή μια πρακτική που 
αφορά τις ανοικτές πωλήσεις ή τη χρήση 
των συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου, ώστε να διαπιστωθεί εάν το 
συγκεκριμένο ζήτημα ή η συγκεκριμένη 
πρακτική συνιστά πιθανή απειλή για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την 
εμπιστοσύνη των αγορών. Η ΕΑΚΑΑ
πρέπει να δημοσιεύει μια έκθεση που θα 
περιλαμβάνει τα ευρήματά της όταν 
διεξάγει τις έρευνες αυτές.

διεξαγωγή έρευνας σχετικά με ένα ζήτημα 
ή μια πρακτική που αφορά τις ανοικτές 
πωλήσεις ή τη χρήση των συμβάσεων 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου, ώστε 
να διαπιστωθεί εάν το συγκεκριμένο 
ζήτημα ή η συγκεκριμένη πρακτική 
συνιστά πιθανή απειλή για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την 
εμπιστοσύνη των αγορών. Η ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ) πρέπει να δημοσιεύει μια 
έκθεση που θα περιλαμβάνει τα ευρήματά 
της όταν διεξάγει τις έρευνες αυτές. Η 
ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) πρέπει επίσης να έχει τη 
δυνατότητα να διενεργεί επιτόπιους 
ελέγχους.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται συγκεκριμένα στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο χάρτη των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ειδικότερα το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αναγνωρίζονται στο άρθρο 
16 της Συνθήκης και στο άρθρο 8 του
χάρτη. Ειδικότερα, η διαφάνεια όσον 
αφορά τις σημαντικές καθαρές αρνητικές 
θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας κοινοποίησης όταν προβλέπεται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, 
είναι απαραίτητη για λόγους σταθερότητας 
των χρηματαγορών και προστασίας των 
επενδυτών. Η εν λόγω διαφάνεια θα δώσει 
στις ρυθμιστικές αρχές τη δυνατότητα να 
παρακολουθούν τη χρήση των ανοικτών 
πωλήσεων σε σύνδεση με καταχρηστικές 

(31) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται συγκεκριμένα στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στο 
χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης), 
ειδικότερα το δικαίωμα στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που αναγνωρίζονται στο άρθρο 16 της 
ΣΛΕΕ και στο άρθρο 8 του χάρτη. 
Ειδικότερα, η διαφάνεια όσον αφορά τις 
σημαντικές καθαρές αρνητικές θέσεις και 
τις καθαρές μοχλευμένες θετικές θέσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας 
κοινοποίησης όταν προβλέπεται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, είναι 
απαραίτητη για λόγους σταθερότητας των 
χρηματαγορών και προστασίας των 
επενδυτών. Η εν λόγω διαφάνεια θα δώσει 
στις ρυθμιστικές αρχές τη δυνατότητα να 
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στρατηγικές και τις συνέπειες για την καλή 
λειτουργία των αγορών. Επιπλέον, η εν 
λόγω διαφάνεια μπορεί να συμβάλει στην 
αποφυγή ασυμμετριών στην 
πληροφόρηση, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι 
συμμετέχοντες στην αγορά θα είναι 
επαρκώς πληροφορημένοι για το βαθμό 
στον οποίο οι ανοικτές πωλήσεις 
επηρεάζουν τις τιμές. Κάθε ανταλλαγή ή 
διαβίβαση πληροφοριών εκ μέρους των 
αρμόδιων αρχών πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τους κανόνες για τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
1995 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών. Κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση 
πληροφοριών εκ μέρους της ΕΑΚΑΑ
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους 
κανόνες για τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ο 
οποίος θα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως 
για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

παρακολουθούν τη χρήση των ανοικτών 
πωλήσεων σε σύνδεση με καταχρηστικές 
στρατηγικές και τις συνέπειες για την καλή 
λειτουργία των αγορών. Επιπλέον, η εν 
λόγω διαφάνεια μπορεί να συμβάλει στην 
αποφυγή ασυμμετριών στην 
πληροφόρηση, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι 
συμμετέχοντες στην αγορά θα είναι 
επαρκώς πληροφορημένοι για το βαθμό 
στον οποίο οι ανοικτές πωλήσεις 
επηρεάζουν τις τιμές. Κάθε ανταλλαγή ή 
διαβίβαση πληροφοριών εκ μέρους των 
αρμόδιων αρχών πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τους κανόνες για τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
1995 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών. Κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση 
πληροφοριών εκ μέρους της ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ) πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
τους κανόνες για τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης
και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών, ο οποίος θα πρέπει 
να εφαρμόζεται πλήρως για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν 
κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε 
περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων 
του κανονισμού αυτού και να 
διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές,
αναλογικές και αποτρεπτικές. 

(32) Τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν 
κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε 
περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων 
του κανονισμού αυτού και να 
διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Η ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ) πρέπει να βοηθά τα κράτη μέλη 
στην επιδίωξη εναρμόνισης όσον αφορά 
τις κυρώσεις. Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) πρέπει 
επίσης να ενημερώνεται σχετικά με όλες 
τις κυρώσεις που επέβαλαν τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
ώστε να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης. Συγκεκριμένα, οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να 
θεσπίζονται όσον αφορά τις λεπτομέρειες 
για τον υπολογισμό αρνητικών θέσεων, 
όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
κατέχει μια ακάλυπτη θέση σε μια 
σύμβαση αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου, τα όρια κοινοποίησης ή 
γνωστοποίησης και τον περαιτέρω 
καθορισμό κριτηρίων και παραγόντων για 
να προσδιορίζεται πότε ένα ανεπιθύμητο 
συμβάν ή εξέλιξη ενέχει σοβαρή απειλή 
για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα ή 

(34) Η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ. Συγκεκριμένα, κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις πρέπει να θεσπίζονται όσον αφορά 
τις λεπτομέρειες για τον υπολογισμό
καθαρών θέσεων, όταν ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο κατέχει μια ακάλυπτη 
θέση σε μια σύμβαση αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου, τα όρια 
κοινοποίησης ή γνωστοποίησης και τον 
περαιτέρω καθορισμό κριτηρίων και 
παραγόντων για να προσδιορίζεται πότε 
ένα ανεπιθύμητο συμβάν ή εξέλιξη ενέχει 
σοβαρή απειλή για τη χρηματοοικονομική 
σταθερότητα ή την εμπιστοσύνη της 
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την εμπιστοσύνη της αγοράς σε ένα κράτος 
μέλος ή στην Ένωση.

αγοράς σε ένα κράτος μέλος ή στην 
Ένωση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) 
πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
στην κατάρτιση πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση παρέχοντας συμβουλές 
προς την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται 
από εταιρεία που έχει την έδρα της στην 
Ένωση και της οποίας οι μετοχές έχουν 
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε έναν 
τόπο διαπραγμάτευσης στην Ένωση, και 
παράγωγα προσδιοριζόμενα στο 
παράρτημα Ι τμήμα Γ σημεία 4 έως 10 
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ τα οποία 
συνδέονται με τους εν λόγω χρεωστικούς 
τίτλους. 

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως «εξουσιοδοτημένος βασικός 
διαπραγματευτής» νοείται το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που έχει υπογράψει 

α) ως «εξουσιοδοτημένος βασικός 
διαπραγματευτής» νοείται το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που έχει υπογράψει 
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συμφωνία με έναν εκδότη κρατικού 
χρεωστικού τίτλου βάσει της οποίας το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεσμεύεται να 
ενεργεί ως βασικός διαπραγματευτής όσον 
αφορά δραστηριότητες πρωτογενούς και 
δευτερογενούς αγοράς σχετικά με τον 
χρεωστικό τίτλο που εκδόθηκε από το 
συγκεκριμένο εκδότη.

συμφωνία με έναν εκδότη κρατικού ή 
εταιρικού χρεωστικού τίτλου βάσει της 
οποίας το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
δεσμεύεται να ενεργεί ως βασικός 
διαπραγματευτής όσον αφορά 
δραστηριότητες πρωτογενούς και 
δευτερογενούς αγοράς σχετικά με τον 
χρεωστικό τίτλο που εκδόθηκε από το 
συγκεκριμένο εκδότη.

Or. en

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) ως «εταιρικός χρεωστικός τίτλος» 
νοείται ο χρεωστικός τίτλος που 
εκδίδεται από εταιρεία που έχει την έδρα 
της στην Ένωση και της οποίας οι 
μετοχές έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε έναν τόπο 
διαπραγμάτευσης στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) ως «εκδοθείς εταιρικός χρεωστικός 
τίτλος» νοείται η συνολική αξία των 
εταιρικών χρεωστικών τίτλων που 
εκδίδονται από εταιρεία που έχει την 
έδρα της στην Ένωση και της οποίας οι 
μετοχές έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε έναν τόπο 
διαπραγμάτευσης στην Ένωση· 
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Or. en

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiα) σε σχέση με εταιρικό χρεωστικό 
τίτλο που εκδίδεται από εταιρεία που έχει 
την έδρα της στην Ένωση και της οποίας 
εταιρείας οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε έναν τόπο 
διαπραγμάτευσης στην Ένωση, ή σε 
σχέση με σύμβαση αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου που συνδέεται με 
υποχρέωση τέτοιας εταιρείας,  η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στο οποίο η 
εταιρεία έχει την έδρα της· 

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) σε σχέση με χρηματοπιστωτικό μέσο 
διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται 
στο σημείο (i) ή (ii), η αρμόδια αρχή για το 
συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο, 
όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής και 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο 
III του εν λόγω κανονισμού·

(iii) σε σχέση με χρηματοπιστωτικό μέσο 
διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται 
στο σημείο (i), (ii) ή (iiα), η αρμόδια αρχή 
για το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό 
μέσο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής και 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο 
III του εν λόγω κανονισμού·

Or. en
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) σε σχέση με ένα χρηματοπιστωτικό 
μέσο το οποίο δεν καλύπτεται στα σημεία 
(i), (ii) ή (iii), η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους στην οποία το χρηματοπιστωτικό 
μέσο εισήχθη για πρώτη φορά για 
διαπραγμάτευση σε τόπο 
διαπραγμάτευσης·

(iv) σε σχέση με ένα χρηματοπιστωτικό 
μέσο το οποίο δεν καλύπτεται στα σημεία 
(i), (ii), (iiα) ή (iii), η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στην οποία το 
χρηματοπιστωτικό μέσο εισήχθη για 
πρώτη φορά για διαπραγμάτευση σε τόπο 
διαπραγμάτευσης·

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 36 και με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, 
μέτρα που καθορίζουν τους ορισμούς της 
παραγράφου 1, κυρίως αυτούς που 
καθορίζουν πότε ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο θεωρείται ότι κατέχει ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο για τους σκοπούς 
του ορισμού της ανοικτής πώλησης στην 
παράγραφο 1 εδάφιο ιστ).

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 36 και με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, 
μέτρα που καθορίζουν τους ορισμούς της 
παραγράφου 1, κυρίως αυτούς που 
καθορίζουν πότε ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο θεωρείται ότι κατέχει ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο για τους σκοπούς 
του ορισμού της ανοικτής πώλησης στην 
παράγραφο 1 εδάφιο ιστ).

Or. en
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, μια θέση που προκύπτει από 
οποιαδήποτε από τα παρακάτω πρέπει να 
θεωρείται αρνητική θέση σχετικά με το 
εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας 
ή εκδοθέντες κρατικούς χρεωστικούς 
τίτλους ενός κράτους μέλους ή της 
Ένωσης:

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, μια θέση που προκύπτει από 
οποιαδήποτε από τα παρακάτω πρέπει να 
θεωρείται αρνητική θέση σχετικά με το 
εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας 
ή εκδοθέντες κρατικούς χρεωστικούς 
τίτλους ενός κράτους μέλους ή της Ένωσης 
ή εκδοθέντα εταιρικό χρεωστικό τίτλο:

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ανοικτή πώληση μιας μετοχής που 
εκδόθηκε από την εταιρεία ή ενός 
χρεωστικού τίτλου που εκδόθηκε από το 
κράτος μέλος ή την Ένωση ή 

α) ανοικτή πώληση μιας μετοχής που 
εκδόθηκε από την εταιρεία ή ενός 
χρεωστικού τίτλου που εκδόθηκε από το 
κράτος μέλος ή την Ένωση ή από εταιρεία 
που έχει την έδρα της στην Ένωση και 
της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί 
προς διαπραγμάτευση σε έναν τόπο 
διαπραγμάτευσης στην Ένωση· 

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, μια θέση που προκύπτει από 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, μια θέση που προκύπτει από 
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οποιαδήποτε από τα παρακάτω πρέπει να 
θεωρείται θετική θέση σχετικά με το 
εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας 
ή εκδοθέντες κρατικούς χρεωστικούς 
τίτλους ενός κράτους μέλους ή της 
Ένωσης:

οποιαδήποτε από τα παρακάτω πρέπει να 
θεωρείται θετική θέση σχετικά με το 
εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας 
ή εκδοθέντες κρατικούς χρεωστικούς 
τίτλους ενός κράτους μέλους ή της Ένωσης 
ή εκδοθέντα εταιρικό χρεωστικό τίτλο:

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατοχή μιας μετοχής που εκδόθηκε από 
την εταιρεία ή ενός χρεωστικού τίτλου που 
εκδόθηκε από το κράτος μέλος ή την 
Ένωση· 

α) κατοχή μιας μετοχής που εκδόθηκε από 
την εταιρεία ή ενός χρεωστικού τίτλου που 
εκδόθηκε από το κράτος μέλος ή την 
Ένωση ή από εταιρεία που έχει την έδρα 
της στην Ένωση και της οποίας οι 
μετοχές έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε έναν τόπο 
διαπραγμάτευσης στην Ένωση· 

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, μοχλευμένη θετική θέση 
είναι μια θετική θέση που, σε περίπτωση 
αύξησης της τιμής ή αξίας της μετοχής ή 
του χρεωστικού τίτλου, αποφέρει σε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
χρηματοοικονομικό όφελος μεγαλύτερο 
από εκείνο που προκύπτει από την 
αύξηση της τιμής ή αξίας της μετοχής ή 
του χρεωστικού τίτλου εάν το εν λόγω 
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φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει στην 
κατοχή του τη μετοχή ή τον χρεωστικό 
τίτλο. 

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 
και 2, ο υπολογισμός μιας αρνητικής 
θέσης και μιας θετικής θέσης σχετικά με 
εταιρικό χρεωστικό τίτλο περιλαμβάνει 
τυχόν συμβάσεις αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου που σχετίζονται με 
μια υποχρέωση ή ένα πιστωτικό συμβάν 
που σχετίζεται με μία εταιρεία που έχει 
την έδρα της στην Ένωση και της οποίας 
οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε έναν τόπο 
διαπραγμάτευσης στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η θέση που απομένει μετά την 
αφαίρεση μιας θετικής θέσης που κατέχει 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε σχέση με 
το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο μιας 
εταιρείας από μια αρνητική θέση που 
κατέχει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε 
σχέση με αυτό το κεφάλαιο, πρέπει να 
θεωρείται ως καθαρή αρνητική θέση σε 

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η θέση που απομένει μετά την 
αφαίρεση μιας θετικής θέσης που κατέχει 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε σχέση με 
το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο μιας 
εταιρείας από μια αρνητική θέση που 
κατέχει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε 
σχέση με αυτό το κεφάλαιο, πρέπει να 
θεωρείται ως καθαρή αρνητική θέση σε 
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σχέση με το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο 
αυτής της εταιρείας. 

σχέση με το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο 
αυτής της εταιρείας. Η τυχόν αρνητική 
τιμή που προκύπτει από την αφαίρεση 
αυτή θεωρείται καθαρή θετική θέση.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η θέση που απομένει μετά την 
αφαίρεση μιας θετικής θέσης που κατέχει 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε σχέση με 
τον εκδοθέντα χρεωστικό τίτλο ενός 
κράτους μέλους ή της Ένωσης από 
οποιαδήποτε αρνητική θέση που κατέχει 
αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε 
σχέση με τον ίδιο χρεωστικό τίτλο - πρέπει 
να θεωρείται καθαρή αρνητική θέση σε 
σχέση με τον εκδοθέντα κρατικό 
χρεωστικό τίτλο ενός κράτους μέλους ή 
της Ένωσης. 

5. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η θέση που απομένει μετά την 
αφαίρεση μιας θετικής θέσης που κατέχει 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε σχέση με 
τον εκδοθέντα χρεωστικό τίτλο ενός 
κράτους μέλους ή της Ένωσης από 
οποιαδήποτε αρνητική θέση που κατέχει 
αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε 
σχέση με τον ίδιο χρεωστικό τίτλο - πρέπει 
να θεωρείται καθαρή αρνητική θέση σε 
σχέση με τον εκδοθέντα κρατικό 
χρεωστικό τίτλο ενός κράτους μέλους ή 
της Ένωσης. Η τυχόν αρνητική τιμή που 
προκύπτει από την αφαίρεση αυτή 
θεωρείται καθαρή θετική θέση.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η θέση που απομένει μετά 
την αφαίρεση μιας θετικής θέσης την 
οποία κατέχει ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο σε σχέση με τον εκδοθέντα 
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εταιρικό χρεωστικό τίτλο από μια 
αρνητική θέση την οποία κατέχει το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε σχέση με 
τον ίδιο χρεωστικό τίτλο, θεωρείται 
καθαρή αρνητική θέση σε σχέση με τον 
εκδοθέντα εταιρικό χρεωστικό τίτλο. Η 
τυχόν αρνητική τιμή που προκύπτει από 
την αφαίρεση αυτή θεωρείται καθαρή 
θετική θέση.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4, 
5 και 5α, η καθαρή αρνητική θέση και η 
καθαρή θετική θέση των φυσικών ή 
νομικών προσώπων διευρύνεται ώστε να 
συμπεριλαμβάνει θέσεις σε δείκτες, 
δέσμες και επενδυτικά κεφάλαια 
εισηγμένα σε χρηματιστήρια, καθώς και 
θέσεις σε συνδεόμενα παράγωγα όπως 
εκτίθεται στα σημεία (4) έως (10) του 
τμήματος Γ του παραρτήματος I της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων 
αυτών όταν υπόκεινται σε 
διαπραγμάτευση εκτός των ορίων ενός 
τόπου διαπραγμάτευσης.
Όταν ακολουθούνται διαφορετικές 
επενδυτικές στρατηγικές σε σχέση με 
έναν εκδότη ή ένα εκδοθέν 
χρηματοπιστωτικό μέσο διαμέσου 
διαχωρισμένων επενδυτικών κεφαλαίων 
στο πλαίσιο διαφορετικών οντοτήτων, ο 
υπολογισμός της καθαρής αρνητικής 
θέσης και της καθαρής θετικής θέσης για 
τους σκοπούς των παραγράφων 3, 4, 5 
και 5α πραγματοποιείται στο επίπεδο του
κάθε επενδυτικού κεφαλαίου. Όταν 
ακολουθείται η ίδια επενδυτική 
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στρατηγική σε σχέση με έναν εκδότη ή 
ένα εκδοθέν χρηματοπιστωτικό μέσο 
διαμέσου περισσότερων του ενός 
επενδυτικών κεφαλαίων, η καθαρή 
αρνητική θέση και η καθαρή θετική θέση 
για καθένα από αυτά τα επενδυτικά 
κεφάλαια αθροίζονται. Όταν οι αρνητικές 
και θετικές θέσεις λαμβάνονται σε 
περισσότερους του ενός κλάδους 
επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός 
μιας οντότητας,  οι καθαρές αρνητικές 
θέσεις και οι καθαρές θετικές θέσεις 
υπολογίζονται για κάθε κλάδο κατά τρόπο 
που να διαχωρίζεται από τους άλλους 
κλάδους τουλάχιστον με πληροφοριακά 
στεγανά. Όταν η διαχείριση δύο ή 
περισσότερων χαρτοφυλακίων εντός της 
ίδιας οντότητας γίνεται σε βάση 
διακριτικής ευχέρειας και με εφαρμογή 
της ίδιας επενδυτικής στρατηγικής σε 
σχέση με έναν εκδότη ή ένα εκδοθέν 
χρηματοπιστωτικό μέσο, οι θέσεις αυτές 
πρέπει να αθροίζονται για τον υπολογισμό 
των καθαρών αρνητικών θέσεων και των 
καθαρών θετικών θέσεων. Όσον αφορά 
τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ενός 
πελάτη η οποία δεν γίνεται σε βάση 
διακριτικής ευχέρειας, ο υπολογισμός της 
καθαρής αρνητικής θέσης ή της καθαρής 
θετικής θέσης αποτελεί νόμιμη ευθύνη 
του πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) περιπτώσεις στις οποίες ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο έχει μοχλευμένη θετική 
θέση, για τους σκοπούς της παραγράφου 
2α·
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Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιπτώσεις στις οποίες ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο έχει μια καθαρή αρνητική 
θέση για τους σκοπούς των παραγράφων 4 
και 5 και τη μέθοδο υπολογισμού της 
θέσης·

β) περιπτώσεις στις οποίες ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο έχει μια καθαρή αρνητική 
θέση για τους σκοπούς των παραγράφων 4,
5 και 5α και τη μέθοδο υπολογισμού της 
θέσης·

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη μέθοδο υπολογισμού θέσεων για τους 
σκοπούς της παραγράφου 3, 4 και 5 όταν 
διαφορετικές οντότητες ενός ομίλου έχουν 
αρνητικές ή θετικές θέσεις ή για 
δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων 
που συνδέονται με χωριστά κεφάλαια.

γ) τη μέθοδο υπολογισμού θέσεων για τους 
σκοπούς της παραγράφου 3, 4, 5 και 5α
όταν διαφορετικές οντότητες ενός ομίλου 
έχουν αρνητικές ή θετικές θέσεις ή για 
δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων 
που συνδέονται με χωριστά κεφάλαια.

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που θεωρείται ότι έχει μια 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο θεωρείται ότι έχει μια ακάλυπτη 
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ακάλυπτη θέση σε μια σύμβαση 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
σχετικά με μια υποχρέωση κράτους μέλους 
ή της Ένωσης, στον βαθμό που η σύμβαση 
αντιστάθμισης δεν χρησιμεύει στη λήψη 
μέτρων κατά του κινδύνου μη εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεων του εκδότη, όπου το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει μια θετική 
θέση στον κρατικό χρεωστικό τίτλο αυτού 
του εκδότη ή οποιαδήποτε θετική θέση 
στον χρεωστικό τίτλο του εκδότη για τον 
οποίο η τιμή του χρέους έχει υψηλή 
θετική συσχέτιση με την τιμή της 
υποχρέωσης του κράτους μέλους ή της 
Ένωσης. Το μέρος στο πλαίσιο μιας 
σύμβασης αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου που υποχρεούται να εκτελέσει 
την πληρωμή ή να καταβάλει την 
αποζημίωση σε περίπτωση αδυναμίας 
πληρωμής ή πιστωτικού γεγονότος που 
σχετίζεται με την οντότητα αναφοράς δεν 
έχει λόγω αυτής της υποχρέωσης μια 
ανοιχτή θέση για τους σκοπούς της 
παρούσας παραγράφου.

θέση σε μια σύμβαση αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου σχετικά με μια 
υποχρέωση κράτους μέλους ή της Ένωσης 
ή εταιρείας που έχει την έδρα της στην 
Ένωση και της οποίας οι μετοχές έχουν 
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε έναν 
τόπο διαπραγμάτευσης στην Ένωση, 
στον βαθμό που η σύμβαση αντιστάθμισης 
δεν χρησιμεύει στη λήψη μέτρων κατά του 
κινδύνου μη εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων του εκδότη, όπου το φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο έχει μια θετική θέση 
στον κρατικό ή εταιρικό χρεωστικό τίτλο 
αυτού του εκδότη. Το μέρος στο πλαίσιο 
μιας σύμβασης αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου που υποχρεούται να εκτελέσει 
την πληρωμή ή να καταβάλει την 
αποζημίωση σε περίπτωση αδυναμίας 
πληρωμής ή πιστωτικού γεγονότος που 
σχετίζεται με την οντότητα αναφοράς δεν 
έχει λόγω αυτής της υποχρέωσης μια 
ανοιχτή θέση για τους σκοπούς της 
παρούσας παραγράφου.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη μέθοδο υπολογισμού θέσεων για τους 
σκοπούς της παραγράφου 1 όταν 
διαφορετικές οντότητες ενός ομίλου έχουν 
αρνητικές ή θετικές θέσεις ή για 
δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων 
που συνδέονται με χωριστά κεφάλαια. 

β) τη μέθοδο υπολογισμού θέσεων για τους 
σκοπούς της παραγράφου 1 όταν 
διαφορετικές οντότητες ενός ομίλου έχουν 
αρνητικές ή θετικές θέσεις ή για 
δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων 
που συνδέονται με χωριστά κεφάλαια, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για μια 
σφαιρική θεώρηση κάθε ανεξάρτητης 
επενδυτικής στρατηγικής σύμφωνα με το 
άρθρο 3.

Or. en
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Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
κατέχει μια καθαρή αρνητική θέση σε 
σχέση με το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο 
μιας εταιρείας που διαθέτει μετοχές 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε μια 
αγορά διαπραγμάτευσης, ενημερώνει τη 
σχετική αρμόδια αρχή κάθε φορά που η 
θέση αγγίζει, ή μειώνεται κάτω από το 
σχετικό όριο κοινοποίησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2.

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
κατέχει μια καθαρή αρνητική θέση σε 
σχέση με το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο 
μιας εταιρείας που διαθέτει μετοχές 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε μια 
αγορά διαπραγμάτευσης, ενημερώνει τη 
σχετική αρμόδια αρχή αμέσως μόλις η 
θέση αγγίζει, ή μειώνεται κάτω από το 
σχετικό όριο κοινοποίησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με γνώμονα τις εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ) μπορεί να εκδώσει και να 
διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή 
γνωμοδότηση σχετικά με την ανάγκη 
προσαρμογής των ορίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

3. Η Επιτροπή μπορεί, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 36 και με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, να 
τροποποιήσει τα όρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, λαμβάνοντας υπόψη 
τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές.

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της γνωμοδότησης της ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) 
και στον βαθμό που είναι αναγκαίο 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η Επιτροπή 
μπορεί, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 36 και με 
την επιφύλαξη των προϋποθέσεων των 
άρθρων 37 και 38, να προσαρμόσει τα 
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όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Η προσαρμογή των ορίων δεν μειώνει σε 
καμία περίπτωση την ικανότητα των 
αρμόδιων αρχών να παρακολουθούν τις 
καθαρές αρνητικές θέσεις.

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι κοινοποιήσεις δυνάμει του 
παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Κοινοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές 
σημαντικών καθαρών μοχλευμένων 

θετικών θέσεων σε μετοχές
1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
κατέχει μια καθαρή μοχλευμένη θετική 
θέση σε σχέση με το εκδοθέν μετοχικό 
κεφάλαιο μιας εταιρείας που διαθέτει 
μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση 
σε μια αγορά διαπραγμάτευσης, 
ενημερώνει τη σχετική αρμόδια αρχή 
κάθε φορά που η θέση αγγίζει, ή 
μειώνεται κάτω από το σχετικό όριο 
κοινοποίησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.
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2. Το σχετικό όριο κοινοποίησης είναι 
ποσοστό ίσο με το 0,2% της αξίας του 
εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της 
σχετικής εταιρείας και κάθε 0,1% πάνω 
από το όριο αυτό.
3. Με γνώμονα τις εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ) μπορεί να εκδώσει και να 
διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή 
γνωμοδότηση σχετικά με την ανάγκη 
προσαρμογής των ορίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της γνωμοδότησης της ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) 
και στον βαθμό που είναι αναγκαίο 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η Επιτροπή 
μπορεί, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 36 και με 
την επιφύλαξη των προϋποθέσεων των 
άρθρων 37 και 38, να προσαρμόσει τα
όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 
Η προσαρμογή των ορίων δεν μειώνει σε 
καμία περίπτωση την ικανότητα των 
αρμόδιων αρχών να παρακολουθούν τις 
καθαρές μοχλευμένες θετικές θέσεις. 
4. Οι κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος 
άρθρου πραγματοποιούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 9. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοχλευμένες θετικές θέσεις παρουσιάζουν κοινούς κινδύνους με τις αρνητικές θέσεις. Για το 
λόγο αυτό, η κοινοποίηση μπορεί να αποβεί ωφέλιμη για τις αρμόδιες αρχές.
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Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας τόπος διαπραγμάτευσης με μετοχές 
που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση 
καθορίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν 
ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
εκτελούν εντολές στον τόπο 
διαπραγμάτευσης επισημαίνουν τις εντολές 
πώλησης ως εντολές ανοικτής πώλησης, 
εάν ο πωλητής πραγματοποιεί ανοικτή 
πώληση της μετοχής. Η αγορά 
διαπραγμάτευσης δημοσιεύει τουλάχιστον 
καθημερινά μια σύνοψη του όγκου των 
εντολών που έχουν επισημανθεί ως 
εντολές ανοικτής πώλησης.

1. Ένας τόπος διαπραγμάτευσης με 
μετοχές που έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση ή μία επιχείρηση 
επενδύσεων η οποία εκτελεί εντολές για 
λογαριασμό πελατών σε αυτά τα μέσα 
εκτός του τόπου διαπραγμάτευσης
καθορίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν 
ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
εκτελούν εντολές στον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή μέσω της επιχείρησης 
επενδύσεων είναι σε θέση να 
επισημαίνουν τις εντολές πώλησης ως 
εντολές ανοικτής πώλησης, εάν ο πωλητής 
πραγματοποιεί ανοικτή πώληση της 
μετοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σήμανση πρέπει να εφαρμόζεται και στις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, ώστε να 
παρακολουθούνται όλες οι ανοικτές πωλήσεις και να διαφυλάσσεται ισότητα όρων 
ανταγωνισμού.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
εκτελούν εντολές επισημαίνουν όλες τις 
εντολές πώλησης ως εντολές ανοικτής 
πώλησης, εάν ο πωλητής πραγματοποιεί 
ανοικτή πώληση της μετοχής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Την ευθύνη της σήμανσης πρέπει να την έχουν οι πελάτες και όχι ο τόπος διαπραγμάτευσης ή οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προέλευσης  ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης ή μιας επιχείρησης 
επενδύσεων η οποία εκτελεί εντολές για 
λογαριασμό πελατών εκτός τόπου 
διαπραγμάτευσης διασφαλίζει σε τακτική 
βάση ότι οι εντολές ανοικτής πώλησης 
όντως επισημαίνονται από το φυσικό ή 
νομική πρόσωπο που εκτελεί εντολές. 
Σε περίπτωση επανειλημμένης 
παράλειψης της σήμανσης από ένα 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η αρμόδια 
αρχή απαγορεύει στο εν λόγω φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο να πραγματοποιήσει 
περαιτέρω πωλήσεις μετοχών στον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή μέσω της 
επιχείρησης επενδύσεων επί ένα 
κατάλληλο και αποτρεπτικό χρονικό 
διάστημα. 

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα στοιχεία για τις εντολές ανοικτών 
πωλήσεων και τις ακάλυπτες πωλήσεις 
τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής 
του κράτους μέλους προέλευσης του 
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τόπου διαπραγμάτευσης ή της 
επιχείρησης επενδύσεων η οποία εκτελεί 
εντολές για λογαριασμό πελατών σε αυτά 
τα μέσα εκτός τόπων διαπραγμάτευσης. 
Στα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται 
τουλάχιστον η ταυτότητα του φυσικού ή 
νομικού προσώπου που δρομολόγησε την 
εντολή, η χρονική στιγμή κατά την οποία 
η εντολή εισήχθη στο βιβλίο εντολών, η 
χρονική στιγμή κατά την οποία η εντολή 
εκτελέστηκε ή αποσύρθηκε από το βιβλίο 
εντολών, και η τιμή, το μέγεθος και οι 
λεπτομέρειες της εκτέλεσης της εντολής. 
Στα στοιχεία έχει πρόσβαση και η 
σχετική αρμόδια αρχή.  

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Ο τόπος διαπραγμάτευσης ή η 
επιχείρηση επενδύσεων η οποία εκτελεί 
εντολές για λογαριασμό πελατών σε αυτά 
τα μέσα εκτός τόπων διαπραγμάτευσης 
δημοσιεύει σε συνοπτική μορφή 
τουλάχιστον καθημερινά τον όγκο των 
ανοικτών πωλήσεων για κάθε εισηγμένη 
μετοχή ως ποσοστό του όγκου των 
πωλήσεων που εκτελούνται από τον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή την επιχείρηση 
επενδύσεων.

Or. en
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Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ε. Εκχωρούνται εξουσίες στην Επιτροπή 
για την έγκριση ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων που καθορίζουν τις 
λεπτομέρειες των στοιχείων που πρέπει 
να παρασχεθούν, συμπεριλαμβανομένου 
του όγκου των ανοικτών πωλήσεων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. 
Τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2010 
[ΕΑΚΑΑ].
Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) υποβάλλει στην 
Επιτροπή τα σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων το αργότερο έως τις 
[31 Δεκεμβρίου 2011].

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1στ. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφοι 
όροι εφαρμογής της παραγράφου 1, 
εκχωρούνται εξουσίες στην Επιτροπή για 
την έγκριση εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων που προσδιορίζουν την 
ακολουθητέα διαδικασία επισήμανσης 
των εντολών και ορίζουν κοινό
μορφότυπο των διαβιβαστέων στοιχείων 
ώστε να διευκολύνεται η διαμόρφωση 
συγκεντρωτικής εικόνας.
Τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
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εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2010 [ΕΑΚΑΑ].
Η ΕΕΑ [ΕΑΚΑΑ] υποβάλλει τα σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως τις [31 
Δεκεμβρίου 2011]. 

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ζ. Οι τόποι διαπραγμάτευσης, ή οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων που εκτελούν 
εντολές για λογαριασμό πελατών εκτός 
τόπων διαπραγμάτευσης, που δεν 
διαθέτουν διαδικασίες σήμανσης κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, εφαρμόζουν το παρόν άρθρο 
από τις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη εύλογη μεταβατική περίοδος για να μειωθεί το κόστος εφαρμογής των 
απαιτήσεων σήμανσης.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
κατέχει μια καθαρή αρνητική θέση σε 
σχέση με το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο 
μιας εταιρείας που διαθέτει μετοχές 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε μια 
αγορά διαπραγμάτευσης, γνωστοποιεί στο 

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
κατέχει μια καθαρή αρνητική θέση σε 
σχέση με το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο 
μιας εταιρείας που διαθέτει μετοχές 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε μια 
αγορά διαπραγμάτευσης, γνωστοποιεί στο 
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κοινό λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση, 
κάθε φορά που η θέση αγγίζει ή μειώνεται 
κάτω από το σχετικό όριο κοινοποίησης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

κοινό λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση, 
αμέσως μόλις η θέση αγγίζει ή μειώνεται 
κάτω από το σχετικό όριο κοινοποίησης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με γνώμονα τις εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ) μπορεί να εκδώσει και να 
διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή 
γνωμοδότηση σχετικά με την ανάγκη 
προσαρμογής των ορίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

3. Η Επιτροπή μπορεί, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 36 και με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, να 
τροποποιήσει τα όρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, λαμβάνοντας υπόψη 
τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές.

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της γνωμοδότησης της ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) 
και στον βαθμό που είναι αναγκαίο 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η Επιτροπή 
μπορεί, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 36 και με 
την επιφύλαξη των προϋποθέσεων των 
άρθρων 37 και 38, να προσαρμόσει τα 
όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι κοινοποιήσεις δυνάμει του 
παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται 
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σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Δημοσιοποίηση σημαντικών καθαρών 

μοχλευμένων θετικών θέσεων σε μετοχές
1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
κατέχει μια καθαρή μοχλευμένη θετική 
θέση σε σχέση με το εκδοθέν μετοχικό 
κεφάλαιο μιας εταιρείας που διαθέτει 
μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση 
σε μια αγορά διαπραγμάτευσης, 
γνωστοποιεί στο κοινό λεπτομέρειες 
σχετικά με τη θέση, αμέσως μόλις η θέση 
αγγίζει ή μειώνεται κάτω από το σχετικό 
όριο κοινοποίησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.
2. Το σχετικό όριο κοινοποίησης είναι ένα 
ποσοστό ίσο με το 0,5% της αξίας του 
εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της 
σχετικής εταιρείας και κάθε 0,1% πάνω 
από το όριο αυτό. 
3. Με γνώμονα τις εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ) μπορεί να εκδώσει και να 
διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή 
γνωμοδότηση σχετικά με την ανάγκη 
προσαρμογής των ορίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της γνωμοδότησης της ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) 
και στον βαθμό που είναι αναγκαίο 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η Επιτροπή 
μπορεί, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
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πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 36 και με 
την επιφύλαξη των προϋποθέσεων των 
άρθρων 37 και 38, να προσαρμόσει τα 
όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 
4. Οι κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος 
άρθρου πραγματοποιούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 9.

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
κατέχει οποιαδήποτε από τις παρακάτω 
θέσεις, πρέπει να ενημερώνει τη σχετική 
αρμόδια αρχή όποτε παρόμοια θέση 
αγγίζει ή μειώνεται κάτω από ένα σχετικό 
όριο κοινοποίησης για το εν λόγω κράτος 
μέλος ή την Ένωση:

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
κατέχει οποιαδήποτε από τις παρακάτω 
θέσεις, πρέπει να ενημερώνει τη σχετική 
αρμόδια αρχή αμέσως μόλις παρόμοια 
θέση αγγίζει ή μειώνεται κάτω από ένα 
σχετικό όριο κοινοποίησης για το εν λόγω 
κράτος μέλος ή την Ένωση:

Or. en

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι κοινοποιήσεις δυνάμει του 
παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en
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Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές 

σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων 
σε εταιρικούς χρεωστικούς τίτλους και 
συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού 

κινδύνου
1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
κατέχει οποιαδήποτε από τις παρακάτω 
θέσεις, πρέπει να ενημερώνει τη σχετική 
αρμόδια αρχή αμέσως μόλις οποιαδήποτε 
τέτοια θέση αγγίζει ή μειώνεται κάτω από 
ένα σχετικό όριο κοινοποίησης για το εν 
λόγω κράτος μέλος ή την Ένωση:
α) καθαρή αρνητική θέση σχετικά με τον 
εκδοθέντα εταιρικό χρεωστικό τίτλο μιας 
εταιρείας που έχει την έδρα της στην 
Ένωση και της οποίας οι μετοχές έχουν 
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε έναν 
τόπο διαπραγμάτευσης στην Ένωση· 
β) ακάλυπτη θέση σε σύμβαση 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
σχετιζόμενη με υποχρέωση μιας εταιρείας 
που έχει την έδρα της στην Ένωση και 
της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί 
προς διαπραγμάτευση σε έναν τόπο 
διαπραγμάτευσης στην Ένωση. 
2. Τα σχετικά όρια κοινοποίησης 
συνίστανται από μια αρχική τιμή και, στη 
συνέχεια, πρόσθετα προσαυξανόμενα 
επίπεδα, όπως ορίζεται στα μέτρα που 
ελήφθησαν από την Επιτροπή σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.
3. Η Επιτροπή καθορίζει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 36 και με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, τα 
όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 
Τα όρια αυτά δεν ορίζονται σε επίπεδο 
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τέτοιο ώστε να απαιτείται κοινοποίηση 
θέσεων αμελητέας αξίας. 
4. Οι κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος 
άρθρου πραγματοποιούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να επεκταθεί το καθεστώς διαφάνειας στις εταιρείες, για να εξασφαλιστεί ότι δεν 
υφίσταται οιαδήποτε καταχρηστική συμπεριφορά επί του εταιρικού χρέους.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο σχετικός χρόνος για τον υπολογισμό 
μιας καθαρής αρνητικής θέσης είναι 12.00 
μ.μ. της ημέρας διαπραγμάτευσης κατά την 
οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
κατέχει τη σχετική θέση. Η κοινοποίηση ή
η γνωστοποίηση πραγματοποιείται το 
αργότερο έως τις 3.30 μ.μ. της επόμενης 
ημέρας διαπραγμάτευσης. 

2. Ο σχετικός χρόνος για τον υπολογισμό 
μιας καθαρής αρνητικής θέσης είναι το 
τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης κατά 
την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
κατέχει τη σχετική θέση. Η κοινοποίηση ή 
η γνωστοποίηση πραγματοποιείται το 
αργότερο έως τις 3.30 μ.μ. της επόμενης 
ημέρας διαπραγμάτευσης. 

Or. en

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δημοσιοποίηση πληροφοριών που 
ορίζεται στο άρθρο 7 πραγματοποιείται 
κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ταχεία 
και τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις 
πληροφορίες. Οι πληροφορίες πρέπει να 
διατίθενται στον επίσημα καθορισμένο 
μηχανισμό του κράτους μέλους 

4. Η δημοσιοποίηση πληροφοριών που 
ορίζεται στο άρθρο 7 πραγματοποιείται 
κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ταχεία 
και τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις 
πληροφορίες. Οι πληροφορίες διατίθενται 
στον επίσημα καθορισμένο μηχανισμό του 
κράτους μέλους προέλευσης του εκδότη 
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προέλευσης του εκδότη των μετοχών που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

των μετοχών που αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 
για την εναρμόνιση των απαιτήσεων 
διαφάνειας της πληροφόρησης σχετικά με 
εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες 
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, και δημοσιεύονται 
στον ιστότοπο της αρμόδιας αρχής του 
κράτους μέλους προέλευσης.

Or. en

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφοι 
όροι για την εφαρμογή της παραγράφου 4, 
εκχωρούνται εξουσίες στην Επιτροπή για 
την έγκριση εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων που θα καθορίζουν τα μέσα με 
τα οποία οι πληροφορίες μπορούν να 
δημοσιοποιούνται.

6. Εκχωρείται εξουσία στην Επιτροπή για 
την έγκριση ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων που θα καθορίζουν τα μέσα με 
τα οποία οι πληροφορίες μπορούν να 
δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο.

Τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο [7ε]
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/….[κανονισμός ΕΑΚΑΑ].

Τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2010
[ΕΑΚΑΑ].

Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να υποβάλει σχέδια για 
αυτά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στην 
Επιτροπή το αργότερο έως τις [31 
Δεκεμβρίου 2011].

Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) υποβάλλει στην 
Επιτροπή τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως τις [31 Δεκεμβρίου 2011].

Or. en
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Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις κοινοποίησης και 
γνωστοποίησης βάσει του άρθρου 5, 7 και
8 ισχύουν για φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα είτε 
εντός είτε εκτός της Ένωσης. 

Οι απαιτήσεις κοινοποίησης και 
γνωστοποίησης βάσει των άρθρων 5, 5α,
7, 7α, 8 και 8α ισχύουν για φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που διαμένουν ή είναι 
εγκατεστημένα είτε εντός είτε εκτός της 
Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που προκύψουν 
ανεπιθύμητα γεγονότα ή εξελίξεις που 
αποτελούν σοβαρή απειλή για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την 
εμπιστοσύνη της αγοράς στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος ή σε άλλο 
κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή παρέχει 
την αιτούμενη πληροφορία στην ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ) εντός 24 ωρών.

Or. en

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εκχωρείται εξουσία στην Επιτροπή 
για την έγκριση ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων που θα καθορίζουν τις 
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λεπτομέρειες για τις πληροφορίες που 
πρέπει να παρασχεθούν για τους σκοπούς 
των παραγράφων 1 και 2. 
Τα ρυθμιστικά πρότυπα που ορίζονται 
στο πρώτο εδάφιο εγκρίνονται σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. ... / 2010 [ΕΑΚΑΑ].
Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) υποβάλλει στην 
Επιτροπή τα σχέδια ρυθμιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις [31 
Δεκεμβρίου 2011].

Or. en

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής της 
παραγράφου 1, εκχωρείται εξουσία στην 
Επιτροπή για την έγκριση εκτελεστικών 
τεχνικών προτύπων που θα καθορίζουν 
τον μορφότυπο των πληροφοριών που 
παρέχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 2.
Τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο  
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2010 [ΕΑΚΑΑ].
Η ΕΕΑ [ΕΑΚΑΑ] υποβάλλει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως τις [31 Δεκεμβρίου 2011].

Or. en
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Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
προβεί σε ρύθμιση με ένα τρίτο μέρος, 
βάσει της οποίας το τρίτο μέρος έχει 
επιβεβαιώσει ότι η μετοχή ή ο 
χρεωστικός τίτλος διατίθεται και 
προορίζεται για δανεισμό προς το φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, ώστε ο διακανονισμός 
να μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν 
αναμένεται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
δραστηριότητες μιας επιχείρησης 
επενδύσεων ή μιας οντότητας τρίτης 
χώρας ή μιας τοπικής επιχείρησης που 
αποτελεί μέλος ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης ή αγοράς τρίτης 
χώρας, της οποίας το νομικό και 
εποπτικό πλαίσιο έχει αναγνωρισθεί ως 
ισοδύναμο σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 2, όταν ενεργεί ως βασικός 
διαπραγματευτής σε ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο που υποβάλλεται 
σε διαπραγμάτευση εντός ή εκτός τόπου 
διαπραγμάτευσης, η οποία επωφελείται 
από τις εξαιρέσεις του άρθρου 15 πριν το 
τέλος της τρίτης ημέρας 
διαπραγμάτευσης μετά την ανοικτή 
πώληση μιας μετοχής που έχει εισαχθεί 
προς διαπραγμάτευση σε έναν τόπο 
διαπραγμάτευσης ή την ανοικτή πώληση 
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ενός κρατικού χρεωστικού τίτλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απεριόριστη πλήρης εξαίρεση των ειδικών διαπραγματευτών δεν συμβιβάζεται με την 
υποχρέωσή τους να διακανονίζουν εγκαίρως τις συναλλαγές τους.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφοι 
όροι εφαρμογής της παραγράφου 1 
εκχωρούνται εξουσίες στην Επιτροπή για 
την έγκριση εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων που προσδιορίζουν τους τύπους 
συμφωνιών ή ρυθμίσεων που 
διασφαλίζουν επαρκώς ότι η μετοχή ή ο 
κρατικός χρεωστικός τίτλος θα είναι 
διαθέσιμα για διακανονισμό.

2. Εκχωρείται εξουσία στην Επιτροπή για 
την έγκριση ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων που προσδιορίζουν τους τύπους 
συμφωνιών που διασφαλίζουν επαρκώς ότι 
η μετοχή ή ο κρατικός χρεωστικός τίτλος 
θα είναι διαθέσιμα για διακανονισμό.

Η Επιτροπή πρέπει κυρίως να λάβει υπόψη 
την ανάγκη διατήρησης της ρευστότητας 
των αγορών, ιδίως των κρατικών αγορών 
ομολόγων και των κρατικών αγορών 
επαναγοράς ομολόγων (αγορές repos).

Η Επιτροπή πρέπει κυρίως να λάβει υπόψη 
την ανάγκη διατήρησης της ρευστότητας 
των αγορών, ιδίως των κρατικών αγορών 
ομολόγων και των κρατικών αγορών 
επαναγοράς ομολόγων (αγορές repos).

Τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο [7ε]
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/….[κανονισμός ΕΑΚΑΑ].

Τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2010
[ΕΑΚΑΑ].

Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να υποβάλει σχέδια για 
αυτά τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα
στην Επιτροπή το αργότερο έως την [1η 
Ιανουαρίου 2012]. 

Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) υποβάλλει στην 
Επιτροπή τα σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων έως την [1η 
Ιανουαρίου 2011]. 

Or. en
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Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Περιορισμοί όσον αφορά τις ακάλυπτες 
συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού 

κινδύνου
Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να 
συμμετέχει σε συναλλαγές συμβάσεων 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
σχετικά με μια υποχρέωση κράτους 
μέλους ή της Ένωσης μόνο εφόσον το εν 
λόγω πρόσωπο έχει θετική θέση στον 
κρατικό χρεωστικό τίτλο αυτού του 
εκδότη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου πρέπει να αγοράζονται μόνο για 
αντιστάθμιση του κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης πληρωμής από τον εκδότη.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12β
Περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση 

συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου από χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα
Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει 
λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 
2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος1



PE454.372v01-00 52/92 PR\840448EL.doc

EL

δεν μπορεί να συμμετέχει σε συναλλαγές 
συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου που σχετίζονται με την 
υποχρέωση ενός κράτους μέλους ή της 
Ένωσης.
_________________________________

1 ΕΕ L 177, 30.6.2006, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή μόνο 
για λόγους ρυθμιστικής αποφυγής, αφού η αδυναμία πληρωμής του κράτους μέλους είναι πολύ 
πιθανό να οδηγήσει σε αδυναμία πληρωμής των πιστωτικών ιδρυμάτων του.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένας τόπος διαπραγμάτευσης με 
μετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς τίτλους 
εισηγμένους προς διαπραγμάτευση 
διασφαλίζει ότι ο τόπος διαπραγμάτευσης 
ή ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος που 
παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης για τον 
τόπο διαπραγμάτευσης διαθέτει 
διαδικασίες αγοράς που συμμορφώνονται 
με τις παρακάτω απαιτήσεις:

1. Ένας τόπος διαπραγμάτευσης με 
μετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς τίτλους 
εισηγμένους προς διαπραγμάτευση ή μία 
επιχείρηση επενδύσεων η οποία εκτελεί 
εντολές για λογαριασμό πελατών σε 
αυτούς τους τίτλους εκτός τόπων 
διαπραγμάτευσης διασφαλίζει ότι ο τόπος 
διαπραγμάτευσης ή ο κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος που παρέχει υπηρεσίες 
εκκαθάρισης για τον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή η επιχείρηση 
επενδύσεων, ή το κεντρικό αποθετήριο 
τίτλων που παρέχει υπηρεσίες 
διακανονισμού για τον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή την επιχείρηση 
επενδύσεων διαθέτει διαδικασίες αγοράς 
που συμμορφώνονται με τις παρακάτω 
απαιτήσεις:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες αγοράς buy in πρέπει να εφαρμόζονται και στις εξωχρηματιστηριακές 
συναλλαγές, ώστε να μην περιέρχονται σε μειονεκτική θέση οι ρυθμιζόμενες αγορές.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
πωλεί μετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς 
τίτλους στην αγορά δεν μπορεί να 
παραδώσει τις μετοχές ή τους χρεωστικούς 
τίτλους για διακανονισμό εντός τεσσάρων 
ημερών διαπραγμάτευσης μετά την ημέρα 
κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η 
διαπραγμάτευση ή εντός έξι ημερών 
διαπραγμάτευσης μετά την ημέρα κατά την 
οποία πραγματοποιήθηκε η 
διαπραγμάτευση στην περίπτωση 
δραστηριοτήτων ειδικής διαπραγμάτευσης, 
τότε οι διαδικασίες τίθενται αυτόματα σε 
εφαρμογή για την αγορά διαπραγμάτευσης 
ή τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο με 
σκοπό την αγορά των μετοχών ή του 
κρατικού χρεωστικού τίτλου, ώστε να 
διασφαλίζεται η παράδοση των τίτλων για 
διακανονισμό· 

α) όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
πωλεί μετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς 
τίτλους δεν μπορεί να παραδώσει τις 
μετοχές ή τους χρεωστικούς τίτλους για 
διακανονισμό εντός τεσσάρων ημερών 
διαπραγμάτευσης μετά την ημέρα κατά την 
οποία πραγματοποιήθηκε η 
διαπραγμάτευση ή εντός έξι ημερών 
διαπραγμάτευσης μετά την ημέρα κατά την 
οποία πραγματοποιήθηκε η 
διαπραγμάτευση στην περίπτωση 
δραστηριοτήτων ειδικής διαπραγμάτευσης, 
τότε οι διαδικασίες τίθενται αυτόματα σε 
εφαρμογή για την αγορά διαπραγμάτευσης 
ή τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή στο 
κεντρικό αποθετήριο τίτλων με σκοπό την 
αγορά των μετοχών ή του κρατικού 
χρεωστικού τίτλου, ώστε να διασφαλίζεται 
η παράδοση των τίτλων για διακανονισμό· 

Or. en

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όταν ο τόπος διαπραγμάτευσης ή ο 
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε 
θέση να αγοράσει τις μετοχές ή τον 
κρατικό χρεωστικό τίτλο για παράδοση, 
τότε καταβάλλεται χρηματική αποζημίωση 

β) όταν ο τόπος διαπραγμάτευσης ή ο 
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ή το 
κεντρικό αποθετήριο τίτλων δεν είναι σε 
θέση να αγοράσει τις μετοχές ή τον 
κρατικό χρεωστικό τίτλο για παράδοση, 
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από τον τόπο διαπραγμάτευσης ή τον 
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο στον 
αγοραστή βάσει της αξίας των μετοχών ή 
του χρεωστικού τίτλου προς παράδοση την 
ημέρα παράδοσης, καθώς και ένα ποσό για 
τυχόν ζημίες που υπέστη ο αγοραστής· 

τότε καταβάλλεται χρηματική αποζημίωση 
από τον τόπο διαπραγμάτευσης ή τον 
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή το κεντρικό 
αποθετήριο τίτλων στον αγοραστή βάσει 
της αξίας των μετοχών ή του χρεωστικού 
τίτλου προς παράδοση την ημέρα 
παράδοσης, καθώς και ένα ποσό για τυχόν 
ζημίες που υπέστη ο αγοραστής· 

Or. en

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
καταβάλλει ένα ποσό στον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή στον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο ως αποζημίωση του 
τόπου διαπραγμάτευσης ή του κεντρικού 
αντισυμβαλλόμενου για όλα τα ποσά που 
έχουν καταβληθεί σύμφωνα με τα σημεία α 
και β.

γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
καταβάλλει ένα ποσό στον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή στον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο ή στο κεντρικό 
αποθετήριο τίτλων ως αποζημίωση του 
τόπου διαπραγμάτευσης ή του κεντρικού 
αντισυμβαλλόμενου ή του κεντρικού 
αποθετηρίου τίτλων για όλα τα ποσά που 
έχουν καταβληθεί σύμφωνα με τα σημεία α 
και β.

Or. en

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένας τόπος διαπραγμάτευσης με 
μετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς τίτλους 
εισηγμένους προς διαπραγμάτευση 
διασφαλίζει ότι διαθέτει διαδικασίες ή ότι 
το σύστημα διακανονισμού που παρέχει 

2. Ένας τόπος διαπραγμάτευσης με 
μετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς τίτλους 
εισηγμένους προς διαπραγμάτευση ή μία 
επιχείρηση επενδύσεων η οποία εκτελεί 
εντολές για λογαριασμό πελατών σε 
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υπηρεσίες διακανονισμού για τις μετοχές ή 
τους χρεωστικούς τίτλους διαθέτει 
διαδικασίες, που διασφαλίζουν ότι όταν 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πωλεί 
μετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς τίτλους 
στον τόπο διαπραγμάτευσης αδυνατεί να 
παραδώσει τις μετοχές ή τους χρεωστικούς 
τίτλους για διακανονισμό έως την 
ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί ο διακανονισμός, τότε 
αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι 
υποχρεωμένο να καταβάλλει καθημερινά 
χρηματικά ποσά στον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή σύστημα 
διακανονισμού για κάθε μέρα κατά την 
οποία συνεχίζεται η αδυναμία αυτή.

αυτούς τους τίτλους εκτός τόπων 
διαπραγμάτευσης διασφαλίζει ότι διαθέτει 
διαδικασίες ή ότι το σύστημα 
διακανονισμού που παρέχει υπηρεσίες 
διακανονισμού για τις μετοχές ή τους 
χρεωστικούς τίτλους διαθέτει διαδικασίες, 
που διασφαλίζουν ότι όταν ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που πωλεί μετοχές ή 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους στον τόπο 
διαπραγμάτευσης αδυνατεί να παραδώσει 
τις μετοχές ή τους χρεωστικούς τίτλους για 
διακανονισμό έως την ημερομηνία κατά 
την οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί 
ο διακανονισμός, τότε αυτό το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο είναι υποχρεωμένο να 
καταβάλλει καθημερινά χρηματικά ποσά 
στον τόπο διαπραγμάτευσης ή σύστημα 
διακανονισμού για κάθε μέρα κατά την 
οποία συνεχίζεται η αδυναμία αυτή.

Or. en

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
πωλεί μετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς 
τίτλους δεν δύναται να αντιμετωπίσει την 
αδυναμία εντός 10 ημερών 
διαπραγμάτευσης μετά την ημέρα κατά 
την οποία πραγματοποιήθηκε η 
συναλλαγή ή, στην περίπτωση 
δραστηριοτήτων ειδικής 
διαπραγμάτευσης, εντός 12 ημερών 
διαπραγμάτευσης μετά την ημέρα κατά 
την οποία πραγματοποιήθηκε η 
συναλλαγή, τότε ο τόπος 
διαπραγμάτευσης με μετοχές ή κρατικούς 
χρεωστικούς τίτλους εισηγμένους προς 
διαπραγμάτευση ή μια επιχείρηση 
επενδύσεων η οποία εκτελεί εντολές για 
λογαριασμό πελατών σε αυτούς τους 
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τίτλους εκτός τόπων διαπραγμάτευσης 
απαγορεύει στο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο να προβεί σε περαιτέρω 
πωλήσεις μετοχών ή κρατικών 
χρεωστικών τίτλων στον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή μέσω της 
επιχείρησης επενδύσεων επί όσο 
διάστημα το πρόσωπο αυτό αθετεί τις 
υποχρεώσεις διακανονισμού μιας 
συναλλαγής σε αυτόν τον τόπο 
διαπραγμάτευσης ή μέσω αυτής της 
επιχείρησης επενδύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση καταχρηστικών αθετήσεων διακανονισμού είναι ο 
καλύτερος τρόπος να ενθαρρυνθεί η πειθαρχία της αγοράς.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ένας τόπος διαπραγμάτευσης στον 
οποίο εισάγονται για διαπραγμάτευση 
μετοχές ή κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι 
πρέπει να έχει θεσπίσει κανόνες που θα 
συμβάλουν στην απαγόρευση σε ένα 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι 
μέλος ενός τόπου διαπραγμάτευσης να 
συμμετέχει σε περαιτέρω ανοικτές 
πωλήσεις μετοχών ή μέσων κρατικών 
χρεωστικών τίτλων στον τόπο 
διαπραγμάτευσης από τη στιγμή που το 
πρόσωπο αυτό αθετεί τις υποχρεώσεις 
διακανονισμού μιας συναλλαγής που 
προκύπτει από μια ανοικτή πώληση σε 
αυτόν τον χώρο διαπραγμάτευσης.

3. Ένας τόπος διαπραγμάτευσης στον 
οποίο εισάγονται για διαπραγμάτευση 
μετοχές ή κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι, ή 
μια επιχείρηση επενδύσεων η οποία 
εκτελεί εντολές για λογαριασμό πελατών 
σε αυτούς τους τίτλους εκτός τόπων 
διαπραγμάτευσης, πρέπει να έχει θεσπίσει 
κανόνες που του επιτρέπουν, ή επιτρέπουν 
στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή στο 
κεντρικό αποθετήριο τίτλων, να 
γνωστοποιεί κάθε εφαρμογή της 
διαδικασίας αγοράς buy-in στην αρμόδια 
αρχή τους. Σε περίπτωση επανειλημμένης 
αθέτησης υποχρεώσεων διακανονισμού 
από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η 
αρμόδια αρχή ερευνά κατά πόσον η 
αθέτηση αυτή οφείλεται σε ανοικτές 
πωλήσεις. Σε περίπτωση επανειλημμένης 
αθέτησης υποχρεώσεων που οφείλεται σε 
ανοικτές πωλήσεις, η αρμόδια αρχή 
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επιβάλλει αποτελεσματικές, αναλογικές 
και αποτρεπτικές κυρώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ερευνούν τον λόγο της επανειλημμένης αδυναμίας διακανονισμού, 
καθώς αυτή μπορεί να οφείλεται σε καταχρηστικές ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εκχωρείται εξουσία στην Επιτροπή 
για την έγκριση ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων που καθορίζουν το ελάχιστο 
ποσό των ημερήσιων πληρωμών καθώς 
και τι πρέπει να θεωρείται επανειλημμένη 
αδυναμία σύμφωνα με τις παραγράφους 2 
και 3.
Τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2010 
[ΕΑΚΑΑ].
Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) υποβάλλει στην 
Επιτροπή τα σχέδια ρυθμιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις [1 
Ιανουαρίου 2012]. 

Or. en

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα άρθρα 5, 7, 12 και 13 δεν ισχύουν για 
μετοχές μιας εταιρείας που έχουν εισαχθεί 

1. Τα άρθρα 5, 5α, 7, 7α, 12 και 13 δεν 
ισχύουν για μετοχές μιας εταιρείας που 
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προς διαπραγμάτευση σε έναν τόπο 
διαπραγμάτευσης στην Ένωση, όταν ο 
βασικός τόπος διαπραγμάτευσης των 
μετοχών βρίσκεται σε χώρα εκτός της 
Ένωσης.

έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 
έναν τόπο διαπραγμάτευσης στην Ένωση, 
όταν ο βασικός τόπος διαπραγμάτευσης 
των μετοχών βρίσκεται σε χώρα εκτός της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 12 δεν ισχύουν 
για τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης 
επενδύσεων ή οντότητας τρίτης χώρας ή 
τοπικής επιχείρησης που αποτελεί μέλος 
ενός τόπου διαπραγμάτευσης αγοράς 
τρίτης χώρας, της οποίας το νομικό και 
εποπτικό πλαίσιο έχει δηλωθεί ως 
ισοδύναμο σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
όταν ενεργεί ως βασικός διαπραγματευτής 
σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, που
υποβάλλεται σε διαπραγμάτευση εντός ή 
εκτός ενός τόπου διαπραγμάτευσης, με μία 
από τις δύο ή και τις δύο ακόλουθες 
ιδιότητες:

1. Τα άρθρα 6, 7, 7α, 8 και 8α δεν ισχύουν 
για τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης 
επενδύσεων ή οντότητας τρίτης χώρας ή 
τοπικής επιχείρησης που αποτελεί μέλος 
ενός τόπου διαπραγμάτευσης αγοράς 
τρίτης χώρας, της οποίας το νομικό και 
εποπτικό πλαίσιο έχει δηλωθεί ως 
ισοδύναμο σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
όταν ενεργεί ως βασικός διαπραγματευτής 
σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, που 
υποβάλλεται σε διαπραγμάτευση εντός ή 
εκτός ενός τόπου διαπραγμάτευσης με τη 
δημοσίευση αυστηρών, ταυτόχρονων 
ζευγών εντολών συγκριτικού μεγέθους και 
σε ανταγωνιστικές τιμές, με αποτέλεσμα 
την παροχή αποτελεσματικής ρευστότητας 
σε τακτική και μόνιμη βάση προς την
αγορά, στον βαθμό που οποιεσδήποτε 
τέτοιες δραστηριότητες είναι 
σχεδιασμένες έτσι ώστε να μην 
υπερβαίνουν τις εύλογες απαιτήσεις των 
πελατών για ταχεία διεκπεραίωση.

α) με τη δημοσίευση αυστηρών, 
ταυτόχρονων ζευγών εντολών συγκριτικού 
μεγέθους και σε ανταγωνιστικές τιμές, με 
αποτέλεσμα την παροχή ρευστότητας σε 
τακτική και μόνιμη βάση προς την αγορά

β) στο πλαίσιο της συνήθους 
επιχειρηματικής της δραστηριότητας, 
μέσω της εκτέλεσης εντολών που 
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προέρχονται από πελάτες ή ως 
ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών για 
διαπραγμάτευση, καθώς και μέσω 
αντιστάθμισης των κινδύνων των θέσεων 
που προκύπτουν από τις εν λόγω 
διαπραγματεύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι ειδικοί διαπραγματευτές δεν πρέπει να εξαιρεθούν από το άρθρο 5, δεδομένου ότι δεν 
βρίσκονται τακτικά σε σημαντική ετεροβαρή θέση από τη μία ημέρα διαπραγμάτευσης στην 
άλλη. 
Η εξαίρεση αυτή μεταφέρθηκε απευθείας στο άρθρο 12.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εξαίρεση του πρώτου εδαφίου 
εφαρμόζεται μόνο αν οι δραστηριότητες 
έχουν χωριστή λογιστική και είναι 
λειτουργικά διαχωρισμένες από τις άλλες 
δραστηριότητες της επιχείρησης ή 
οντότητας που αναφέρεται στο εν λόγω 
εδάφιο. 

Or. en

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκχωρείται εξουσία στην Επιτροπή για 
την έγκριση ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων που θα καθορίζουν τα 
κριτήρια για τον λειτουργικό και τον 
λογιστικό διαχωρισμό.
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Or. en

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκχωρείται επίσης εξουσία στην 
Επιτροπή για την έγκριση ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων που καθορίζουν τα 
κριτήρια σχετικά με τον όγκο των 
συναλλαγών, την κανονικότητα, τη 
συνέχεια, την τιμή και το μέγεθος των 
δημοσιευόμενων ζευγών εντολών και 
εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες που 
καλύπτονται από τις εξαιρέσεις παρέχουν 
πραγματική ρευστότητα στην αγορά. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ειδικοί διαπραγματευτές, για να επωφεληθούν από τις εξαιρέσεις, πρέπει να έχουν 
πραγματική δέσμευση να παρέχουν ρευστότητα.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο τρίτο και στο τέταρτο 
εδάφιο εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 
10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/2010 [ΕΑΚΑΑ].
Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) υποβάλλει στην 
Επιτροπή τα σχέδια ρυθμιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις [31 
Δεκεμβρίου 2011].

Or. en
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Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προέλευσης εξασφαλίζει σε τακτική βάση 
και, εν πάση περιπτώσει, κάθε έξι μήνες, 
ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πληροί 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 
παρούσα παράγραφο. 

Or. en

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα άρθρα 6, 7, 7α, 8, 8α δεν 
εφαρμόζονται στις δραστηριότητες μιας 
επιχείρησης επενδύσεων ή μιας 
οντότητας τρίτης χώρας ή μιας τοπικής 
επιχείρησης που είναι μέλος ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης ή μιας αγοράς τρίτης 
χώρας, της οποίας το νομικό και 
εποπτικό πλαίσιο έχει δηλωθεί ως 
ισοδύναμο σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
όταν ενεργεί ως βασικός 
διαπραγματευτής σε ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο, είτε 
υποβάλλεται σε διαπραγμάτευση εντός ή 
εκτός ενός τόπου διαπραγμάτευσης, στο 
πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής 
της δραστηριότητας, μέσω της εκτέλεσης 
εντολών που προέρχονται από πελάτες ή 
ως ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών 
για διαπραγμάτευση καθώς, και μέσω 
αντιστάθμισης των κινδύνων των θέσεων 
που προκύπτουν από τις εν λόγω 
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συναλλαγές,  στον βαθμό που οι 
δραστηριότητες αυτές δεν υπερβαίνουν 
τα εύλογα αιτήματα των πελατών για 
ταχεία διεκπεραίωση.
Η εξαίρεση του πρώτου εδαφίου 
εφαρμόζεται μόνο αν οι δραστηριότητες 
έχουν χωριστή λογιστική και είναι 
λειτουργικά διαχωρισμένες από τις άλλες 
δραστηριότητες της επιχείρησης ή 
οντότητας που αναφέρεται στο εν λόγω 
εδάφιο. 
Εκχωρείται εξουσία στην Επιτροπή για 
τη έγκριση ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων καθορισμού των κριτηρίων 
που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι 
αρμόδιες αρχές όταν προσδιορίζουν πότε 
μία δραστηριότητα αντιστάθμισης θέσης 
απορρέει από το αίτημα των πελατών για 
διαπραγμάτευση.
Τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο 
εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2010 
[ΕΑΚΑΑ]
Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) υποβάλλει στην 
Επιτροπή τα σχέδια ρυθμιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις [31 
Δεκεμβρίου 2011].
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προέλευσης εξασφαλίζει σε τακτική βάση 
και, εν πάση περιπτώσει, κάθε έξι μήνες, 
ότι οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
παραγράφου πραγματοποιούνται όλες με 
πρωτοβουλία πελατών ή ως ανταπόκριση 
σε αιτήματα πελατών για 
διαπραγμάτευση, καθώς και μέσω 
αντιστάθμισης των κινδύνων των θέσεων 
που προκύπτουν από τις εν λόγω 
συναλλαγές. 

Or. en

Αιτιολόγηση
Η δραστηριότητα αυτή δεν είναι ειδική διαπραγμάτευση και πρέπει να απομονωθεί. 
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Ο λειτουργικός διαχωρισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλιστεί ότι η εξαίρεση για 
διαπραγμάτευση επ’ ιδίω λογαριασμώ με εντολή των πελατών δεν θα χρησιμοποιείται για 
διαπραγμάτευση επ’ ιδίω λογαριασμώ που δεν σχετίζεται με εντολές των πελατών.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ a) η τρίτη χώρα δεν συμπεριλαμβάνεται 
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. 

Or. en

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το άρθρο 8α δεν ισχύει για τις 
δραστηριότητες ενός φυσικού ή νομικού 
προσώπου το οποίο, ενεργώντας ως 
εξουσιοδοτημένος βασικός 
διαπραγματευτής βάσει συμφωνίας με 
έναν εκδότη εταιρικού χρεωστικού 
τίτλου, λειτουργεί ως βασικός 
διαπραγματευτής σε ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο όσον αφορά 
δραστηριότητες πρωτογενούς ή 
δευτερογενούς αγοράς σχετικά με τον 
εταιρικό χρεωστικό τίτλο.

Or. en
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Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα άρθρα 5, 6, 7 και 12 δεν ισχύουν για 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο όταν αυτό 
συμμετέχει σε μια ανοικτή πώληση μιας 
μετοχής ή κατέχει καθαρή αρνητική θέση 
όσον αφορά τη διενέργεια πράξεων 
σταθεροποίησης βάσει του κεφαλαίου III 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003. 

4. Τα άρθρα 5, 5α, 6, 7, 7α και 12 δεν 
ισχύουν για ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
όταν αυτό συμμετέχει σε μια ανοικτή 
πώληση μιας μετοχής ή κατέχει καθαρή 
αρνητική θέση όσον αφορά τη διενέργεια 
πράξεων σταθεροποίησης βάσει του 
κεφαλαίου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2273/2003. 

Or. en

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προέλευσης μπορεί να ζητήσει 
πληροφορίες γραπτώς, από ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που υπόκειται στο 
πλαίσιο των εξαιρέσεων που ορίζονται 
στην παράγραφο 1, 3 ή 4 σχετικά με τις 
αρνητικές θέσεις ή τις δραστηριότητες που 
διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής της 
εξαίρεσης. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
πρέπει να παράσχει τις πληροφορίες το 
αργότερο τέσσερις ημερολογιακές ημέρες 
μετά τη διατύπωση του αιτήματος. 

9. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προέλευσης ή η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) μπορεί να 
ζητήσει πληροφορίες γραπτώς, από ένα 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπόκειται 
στο πλαίσιο των εξαιρέσεων που ορίζονται 
στην παράγραφο 1, 3 ή 4 σχετικά με τις 
αρνητικές θέσεις ή τις δραστηριότητες που 
διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής της 
εξαίρεσης. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
πρέπει να παράσχει τις πληροφορίες το 
αργότερο τέσσερις ημερολογιακές ημέρες 
μετά τη διατύπωση του αιτήματος. 

Or. en
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Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
μπορεί να ζητήσει από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα τα οποία έχουν καθαρές 
αρνητικές θέσεις που σχετίζονται με ένα 
συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο ή 
τάξη χρηματοπιστωτικών μέσων, να την 
ενημερώσουν ή να κοινοποιήσουν στο 
κοινό λεπτομέρειες για τη θέση, όποτε η 
θέση αγγίζει ή βρίσκεται κάτω από το όριο 
κοινοποίησης που έχει οριστεί από την 
αρμόδια αρχή όταν πληρούνται όλες οι 
παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η σχετική αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους μπορεί να ζητήσει από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν καθαρές 
αρνητικές θέσεις που σχετίζονται με ένα 
συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο ή 
τάξη χρηματοπιστωτικών μέσων, να την 
ενημερώσουν ή να κοινοποιήσουν στο 
κοινό λεπτομέρειες για τη θέση, αμέσως 
μόλις η θέση αγγίζει ή βρίσκεται κάτω από 
το όριο κοινοποίησης που έχει οριστεί από 
την αρμόδια αρχή όταν πληρούνται όλες οι 
παρακάτω προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία 
απαιτείται ήδη διαφάνεια βάσει των 
άρθρων 5 έως 8 του κεφαλαίου ΙΙ.

2. Η σχετική αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους μπορεί να ζητήσει από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν καθαρές 
αρνητικές θέσεις που σχετίζονται με 
χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία 
απαιτείται ήδη διαφάνεια βάσει των 
άρθρων 5 έως 8 να της κοινοποιήσουν ή 
να γνωστοποιήσουν στο κοινό 
λεπτομέρειες σε όριο χαμηλότερο από 
αυτό που αναφέρεται στα άρθρα 5 έως 8, 
όταν πληρούνται οι ακόλουθες δύο 
προϋποθέσεις:
α) υπάρχουν ανεπιθύμητα συμβάντα ή 
εξελίξεις οι οποίες ενέχουν σοβαρή απειλή 
για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή 
την εμπιστοσύνη της αγοράς στο κράτος 
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μέλος ή σε ένα άλλο κράτος μέλος· 
β) η κοινοποίηση ή η γνωστοποίηση είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση της 
απειλής.

Or. en

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Κοινοποίηση από τους δανειστές σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις
1. Η σχετική αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους μπορεί να λάβει τα μέτρα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 σε 
περίπτωση που προκύψουν ανεπιθύμητα 
γεγονότα ή εξελίξεις που αποτελούν 
σοβαρή απειλή για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα ή την εμπιστοσύνη της 
αγοράς στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή 
σε άλλο κράτος μέλος. 
2. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους 
μπορεί να απαιτήσει από τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στον 
δανεισμό ενός συγκεκριμένου 
χρηματοπιστωτικού μέσου ή τάξης 
χρηματοπιστωτικών μέσων να 
κοινοποιήσει κάθε ασυνήθιστη αύξηση 
των αμοιβών που απαιτούνται για τον 
δανεισμό ενός συγκεκριμένου 
χρηματοπιστωτικού μέσου ή τάξης 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες από την πλευρά των δανειστών μπορεί να είναι χρήσιμες για τις ρυθμιστικές 
αρχές σε περίπτωση πιέσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
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Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
μπορεί να λάβει το μέτρο που ορίζεται στις 
παραγράφους 2 ή 3, όπου πληρούνται όλες 
οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η σχετική αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους μπορεί να λάβει το μέτρο που 
ορίζεται στις παραγράφους 2 ή 3, όπου 
πληρούνται όλες οι παρακάτω 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
μπορεί να απαγορεύσει ή να επιβάλλει 
προϋποθέσεις που συνδέονται με φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε: 

2. Η σχετική αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους μπορεί να απαγορεύσει ή να 
επιβάλλει προϋποθέσεις που συνδέονται με 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
συμμετέχουν σε: 

Or. en

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η σχετική αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους μπορεί να επιβάλλει στα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που πραγματοποιούν 
ανοικτή πώληση μετοχών ή κρατικού 
χρεωστικού τίτλου που έχει εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση ότι το 
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χρηματοπιστωτικό μέσο μπορεί να 
υποβληθεί σε ανοικτή πώληση μόνο:
α) σε τιμή υψηλότερη από την τιμή στην 
οποία πραγματοποιήθηκε η αμέσως 
προηγούμενη πώληση (plus tick)· ή 
β) στην τελευταία τιμή πώλησης εάν αυτή 
είναι υψηλότερη από την τελευταία 
διαφορετική τιμή (zero-plus tick)· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν κανόνες «uptick», οι οποίοι 
μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικό μέτρο σε σχέση με την απαγόρευση των ανοικτών 
πωλήσεων.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
μπορεί να εμποδίσει φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα να συμμετάσχουν σε συναλλαγές 
που σχετίζονται με χρηματοπιστωτικά 
μέσα ή να περιορίσει την αξία των 
συναλλαγών στο χρηματοπιστωτικό μέσο 
στο οποίο μπορεί να συμμετέχουν.

3. Η σχετική αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους μπορεί να εμποδίσει φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα να συμμετάσχουν σε 
συναλλαγές που σχετίζονται με 
χρηματοπιστωτικά μέσα ή να περιορίσει 
την αξία των συναλλαγών στο 
χρηματοπιστωτικό μέσο στο οποίο μπορεί 
να συμμετέχουν.

Or. en

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
μπορεί να εμποδίσει ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο να συμμετέχει σε συναλλαγές 

1. Η σχετική αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους μπορεί να εμποδίσει ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο να συμμετέχει σε 
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συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου που σχετίζεται με την υποχρέωση 
ενός κράτους μέλους ή της Ένωσης ή να 
περιορίσει την αξία ακάλυπτων θέσεων 
συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου που μπορεί να συναφθούν από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται 
με μια υποχρέωση ενός κράτους μέλους ή 
της Ένωσης, όπου πληρούνται και οι δύο 
παρακάτω όροι:

συναλλαγές συμβάσεων αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου που σχετίζεται με την 
υποχρέωση ενός κράτους μέλους ή της 
Ένωσης ή να περιορίσει την αξία 
ακάλυπτων θέσεων συμβάσεων 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου που 
μπορεί να συναφθούν από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που συνδέονται με μια 
υποχρέωση ενός κράτους μέλους ή της 
Ένωσης, όπου πληρούνται και οι δύο 
παρακάτω όροι:

Or. en

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η τιμή ενός χρηματοπιστωτικού 
μέσου σε τόπο διαπραγμάτευσης έχει, κατά 
τη διάρκεια μιας ημέρας διαπραγμάτευσης, 
μειωθεί από την αξία που ορίζεται στην 
παράγραφο 4, από την τιμή κλεισίματος σε 
αυτόν τον τόπο την προηγούμενη ημέρα 
συναλλαγών, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους προέλευσης για τον εν λόγω τόπο
εξετάζει κατά πόσον είναι σκόπιμο να 
απαγορευθεί ή να περιοριστεί η συμμετοχή 
φυσικών ή νομικών προσώπων σε ανοικτή 
πώληση χρηματοπιστωτικού μέσου στον 
τόπο διαπραγμάτευσης ή διαφορετικά να 
περιοριστούν οι συναλλαγές σε αυτό το 
χρηματοπιστωτικό μέσο στον εν λόγω 
τόπο διαπραγμάτευσης προκειμένου να 
αποτραπεί η άτακτη υποχώρηση της τιμής 
του χρηματοπιστωτικού μέσου. 

1. Όταν η τιμή ενός χρηματοπιστωτικού 
μέσου σε τόπο διαπραγμάτευσης έχει, κατά 
τη διάρκεια μιας ημέρας διαπραγμάτευσης, 
μειωθεί από την αξία που ορίζεται στην 
παράγραφο 4, από την τιμή κλεισίματος σε 
αυτόν τον τόπο την προηγούμενη ημέρα 
συναλλαγών, η σχετική αρμόδια αρχή 
εξετάζει κατά πόσον είναι σκόπιμο να 
απαγορευθεί ή να περιοριστεί η συμμετοχή 
φυσικών ή νομικών προσώπων σε ανοικτή 
πώληση χρηματοπιστωτικού μέσου ή 
διαφορετικά να περιοριστούν οι 
συναλλαγές σε αυτό το χρηματοπιστωτικό 
μέσο προκειμένου να αποτραπεί η άτακτη 
υποχώρηση της τιμής του 
χρηματοπιστωτικού μέσου.

Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή έχει 
πεισθεί σύμφωνα με πρώτο εδάφιο ότι 
είναι σκόπιμο να πράξει κάτι τέτοιο, 
οφείλει στην περίπτωση μετοχής ή 
χρεωστικού τίτλου, να απαγορεύσει ή να 
περιορίσει την συμμετοχή προσώπων σε 
μια ανοικτή πώληση στον τόπο 

Σε περίπτωση που η σχετική αρμόδια αρχή 
έχει πεισθεί σύμφωνα με πρώτο εδάφιο ότι 
είναι σκόπιμο να πράξει κάτι τέτοιο, 
οφείλει στην περίπτωση μετοχής ή 
χρεωστικού τίτλου, να απαγορεύσει ή να 
περιορίσει την συμμετοχή προσώπων σε 
μια ανοικτή πώληση ή στην περίπτωση 
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διαπραγμάτευσης ή στην περίπτωση 
άλλου τύπου χρηματοπιστωτικού μέσου, 
να περιορίσει τις συναλλαγές σε αυτό το 
χρηματοπιστωτικό μέσο για τον εν λόγω 
τόπο διαπραγμάτευσης. 

άλλου τύπου χρηματοπιστωτικού μέσου, 
να περιορίσει τις συναλλαγές σε αυτό το 
χρηματοπιστωτικό μέσο. 

Or. en

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η σχετική αρμόδια αρχή κοινοποιεί 
αμέσως στην ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) την 
απόφασή της, και αυτή, με τη σειρά της, 
ενημερώνει αμέσως όλες τις αρμόδιες 
αρχές στα άλλα κράτη μέλη στα οποία το 
χρηματοπιστωτικό μέσο υποβάλλεται σε 
διαπραγμάτευση.

Or. en

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Εξουσία προσωρινής προσαρμογής της 

διαδικασίας αγοράς
1. Όταν μία μετοχή ή ένας κρατικός 
χρεωστικός τίτλος υπόκειται σε 
ανατιμητική αντιστροφή (short squeeze), 
η σχετική αρμόδια αρχή κράτους μέλους 
μπορεί να αποφασίσει να προσαρμόσει ή 
να αναβάλει τη διαδικασία αγοράς (buy 
in) του άρθρου 13. 
2. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ’ 
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εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 36 και με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, 
μέτρα που καθορίζουν πότε η μετοχή ή ο 
κρατικός χρεωστικός τίτλος υπόκεινται 
σε ανατιμητική αντιστροφή (short 
squeeze).

Or. en

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή δημοσιεύει στον 
ιστότοπό της ανακοίνωση της απόφασης 
για επιβολή ή ανανέωση των μέτρων που 
αναφέρονται στα άρθρα 16 έως 19.

1. Η αρμόδια αρχή δημοσιεύει στον 
ιστότοπό της ανακοίνωση της απόφασης 
για επιβολή ή ανανέωση των μέτρων που 
αναφέρονται στα άρθρα 16 έως 19α.

Or. en

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ένα μέτρο βάσει των άρθρων 16 έως 19
τίθεται σε εφαρμογή όταν η ανακοίνωση 
δημοσιευθεί ή κατά τον χρόνο που 
καθορίζεται στην ανακοίνωση μετά τη 
δημοσίευσή της και ισχύει μόνο για 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται μετά 
την εφαρμογή του μέτρου.

3. Ένα μέτρο βάσει των άρθρων 16 έως 
19α τίθεται σε εφαρμογή όταν η 
ανακοίνωση δημοσιευθεί ή κατά τον χρόνο 
που καθορίζεται στην ανακοίνωση μετά τη 
δημοσίευσή της και ισχύει μόνο για 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται μετά 
την εφαρμογή του μέτρου.

Or. en
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Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από την επιβολή ή την ανανέωση 
οποιουδήποτε μέτρου σύμφωνα με τα 
άρθρα 16, 17 ή 18 και πριν από την 
επιβολή οποιουδήποτε περιορισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 19, η αρμόδια αρχή 
κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ και άλλες 
αρμόδιες αρχές το μέτρο το οποίο 
προτείνει.

1. Πριν από την επιβολή ή την ανανέωση 
οποιουδήποτε μέτρου σύμφωνα με τα 
άρθρα 16, 16α, 17 ή 18 και πριν από την 
επιβολή οποιουδήποτε περιορισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 19 ή την 
προσαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 19α, η 
αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ) και άλλες αρμόδιες αρχές το 
μέτρο το οποίο προτείνει.

Or. en

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κοινοποίηση της πρότασης για την 
επιβολή ή ανανέωση ενός μέτρου σύμφωνα 
με τα άρθρα 16, 17 και 18 πρέπει να 
πραγματοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες 
πριν το μέτρο έχει προγραμματιστεί τεθεί 
σε ισχύ ή να ανανεωθεί. Σε εξαιρετικές 
συνθήκες, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
προβεί στην κοινοποίηση σε λιγότερο από 
24 ώρες πριν το μέτρο έχει 
προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ, σε 
περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να 
υπάρξει ειδοποίηση 24 ώρες πριν. Η 
κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 19 
πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από αυτό 
το μέτρο έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε 
ισχύ.

3. Η κοινοποίηση της πρότασης για την 
επιβολή ή ανανέωση ενός μέτρου σύμφωνα 
με τα άρθρα 16, 16α, 17, 18 και 19α
πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον 
24 ώρες πριν το μέτρο έχει 
προγραμματιστεί τεθεί σε ισχύ ή να 
ανανεωθεί. Σε εξαιρετικές συνθήκες, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να προβεί στην 
κοινοποίηση σε λιγότερο από 24 ώρες πριν 
το μέτρο έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε 
ισχύ, σε περιπτώσεις όπου δεν είναι 
δυνατόν να υπάρξει ειδοποίηση 24 ώρες 
πριν. Η κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 
19 πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από 
αυτό το μέτρο έχει προγραμματιστεί να 
τεθεί σε ισχύ.

Or. en
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Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μια αρμόδια αρχή κράτους μέλους που 
λαμβάνει κοινοποίηση βάσει του παρόντος 
άρθρου μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα 
με τα άρθρα 16 έως 19 στο εν λόγω κράτος 
μέλος στο οποίο έχει πεισθεί ότι το μέτρο 
είναι αναγκαίο για να βοηθήσει την άλλη 
αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή πρέπει 
επίσης να προχωρήσει σε κοινοποίηση 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3, 
στην οποία προτείνει τη λήψη μέτρων.

4. Μια αρμόδια αρχή κράτους μέλους που 
λαμβάνει κοινοποίηση βάσει του παρόντος 
άρθρου μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα 
με τα άρθρα 16 έως 19α στο εν λόγω 
κράτος μέλος στο οποίο έχει πεισθεί ότι το 
μέτρο είναι αναγκαίο για να βοηθήσει την 
άλλη αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή 
πρέπει επίσης να προχωρήσει σε 
κοινοποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 έως 3, στην οποία προτείνει τη λήψη 
μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά τη λήψη της κοινοποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 22 για κάθε μέτρο 
που πρόκειται να επιβληθεί ή να ανανεωθεί 
σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 ή 18, η 
ΕΑΚΑΑ πρέπει εντός 24 ωρών να εκδώσει
μια γνωμοδότηση σχετικά με το κατά 
πόσο θεωρεί ότι το μέτρο ή το 
προτεινόμενο μέτρο είναι αναγκαία για την 
αντιμετώπιση της εξαιρετικής κατάστασης. 
Η γνωμοδότηση αυτή πρέπει να 
προσδιορίζει κατά πόσο η ΕΑΚΑΑ θεωρεί 
ότι προέκυψαν ανεπιθύμητα γεγονότα ή 
εξελίξεις, τα οποία συνιστούν σοβαρή 
απειλή για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα ή την εμπιστοσύνη της 
αγοράς σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, 
αν το μέτρο ή το προτεινόμενο μέτρο είναι 
κατάλληλο και εντός των ορίων της 

2. Μετά τη λήψη της κοινοποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 22 για κάθε μέτρο 
που πρόκειται να επιβληθεί ή να ανανεωθεί 
σύμφωνα με τα άρθρα 16, 16α, 17, 18 ή 
19α, η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) πρέπει εντός 24 
ωρών να αποφασίσει κατά πόσο θεωρεί ότι 
το μέτρο ή το προτεινόμενο μέτρο είναι 
αναγκαία για την αντιμετώπιση της 
εξαιρετικής κατάστασης. Η απόφαση αυτή 
πρέπει να προσδιορίζει κατά πόσο η ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ) θεωρεί ότι προέκυψαν 
ανεπιθύμητα γεγονότα ή εξελίξεις, τα 
οποία συνιστούν σοβαρή απειλή για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την 
εμπιστοσύνη της αγοράς σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη, αν το μέτρο ή το 
προτεινόμενο μέτρο είναι κατάλληλο και 
εντός των ορίων της αναλογικότητας για 
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αναλογικότητας για την αντιμετώπιση της 
απειλής και αν η προτεινόμενη διάρκεια 
των μέτρων είναι αιτιολογημένη. Αν η 
ΕΑΚΑΑ κρίνει ότι μέτρο από άλλες 
αρμόδιες αρχές είναι απαραίτητο για την 
αντιμετώπιση της απειλής, το αναφέρει 
επίσης στη γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση 
δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ΕΑΚΑΑ.

την αντιμετώπιση της απειλής και αν η 
προτεινόμενη διάρκεια των μέτρων είναι 
αιτιολογημένη. Αν η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) κρίνει 
ότι μέτρο από άλλες αρμόδιες αρχές είναι 
απαραίτητο για την αντιμετώπιση της 
απειλής, το αναφέρει επίσης στην 
απόφαση και ζητεί από αυτές τις 
αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν τα εν 
λόγω μέτρα εντός 24 ωρών. Η απόφαση
δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ).

Or. en

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν μια αρμόδια αρχή προτίθεται να 
λάβει ή λαμβάνει μέτρα αντίθετα με μια 
γνωμοδότηση της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 ή αρνείται να λάβει 
μέτρα αντίθετα προς μια γνωμοδότηση 
της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με την εν λόγω 
παράγραφο, πρέπει να δημοσιεύσει άμεσα 
στον ιστότοπό της μια ανακοίνωση στην 
οποία θα εξηγεί πλήρως τους λόγους της 
επιλογής της.

3. Εάν η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) κρίνει ότι το 
μέτρο πρέπει να εφαρμοστεί σε επίπεδο 
Ένωσης, η απόφασή της περιλαμβάνει 
σχετική δήλωση και η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) 
εξασφαλίζει ότι το μέτρο αυτό 
εφαρμόζεται σε όλη την Ένωση εντός 24 
ωρών. 

Or. en

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) επανεξετάζει τα 
μέτρα του παρόντος άρθρου σε τακτική 
βάση και, εν πάση περιπτώσει, κάθε τρεις 
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μήνες. Εάν ένα μέτρο δεν ανανεωθεί μετά 
από αυτή την τρίμηνη περίοδο, λήγει 
αυτόματα.

Or. en

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
ρευστότητας στις αγορές αυτές ή τη
δημιουργία αβεβαιότητας για τους φορείς 
της αγοράς, που είναι δυσανάλογες σε 
σχέση με τα οφέλη του μέτρου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια αρμόδια αρχή ή αρμόδιες αρχές 
έχουν λάβει μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 
16, 17 ή 18, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να λάβει 
οποιοδήποτε από τα μέτρα που ορίζονται 
στην παράγραφο 1, χωρίς την έκδοση 
γνωμοδότησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 23.

Όταν μια αρμόδια αρχή ή αρμόδιες αρχές 
έχουν λάβει μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 
16, 16α, 17, 18 ή 19α, η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ)
μπορεί να λάβει οποιοδήποτε από τα μέτρα 
που ορίζονται στην παράγραφο 1, χωρίς 
την έκδοση της απόφασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23.

Or. en
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Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν αποφασίσει να επιβάλει ή να 
ανανεώσει οποιοδήποτε μέτρο ορίζεται 
στην παράγραφο 1, η ΕΑΚΑΑ διεξάγει 
διαβουλεύσεις, εφόσον ενδείκνυται, με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού 
Κινδύνου και άλλες σχετικές αρχές.

4. Πριν αποφασίσει να επιβάλει ή να 
ανανεώσει οποιοδήποτε μέτρο ορίζεται 
στην παράγραφο 1, η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ)
ενημερώνει, εφόσον ενδείκνυται, το ΕΣΣΚ
και τις σχετικές αρχές

Or. en

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 36 και με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, 
μέτρα που καθορίζουν τα κριτήρια και 
τους παράγοντες που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες 
αρχές και την ΕΑΚΑΑ για να καθορίζεται 
πότε προκύπτουν τα ανεπιθύμητα 
συμβάντα ή εξελίξεις που ορίζονται στα 
άρθρα 16, 17, 18 και 23 και οι απειλές που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 
εδάφιο (α). 

Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 36 και με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, 
μέτρα που καθορίζουν τα κριτήρια και 
τους παράγοντες που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες 
αρχές και την ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) για να 
καθορίζεται πότε προκύπτουν τα 
ανεπιθύμητα συμβάντα ή εξελίξεις που 
ορίζονται στα άρθρα 16, 16α, 17, 18, 19α 
και 23 και οι απειλές που αναφέρονται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 2 στοιχείο (α). 

Or. en
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Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια αρμόδια 
αρχή για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
την Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ και τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια αρμόδια 
αρχή για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού. Αυτές οι αρμόδιες αρχές 
είναι δημόσιες αρχές. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή, την ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ) και τις αρμόδιες αρχές άλλων 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30α
Συνεργασία με την ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ)

1. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με 
την ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../2010 [ΕΑΚΑΑ]. 
2. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στην ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ) όλες τις πληροφορίες που της
είναι απαραίτητες για να επιτελέσει το 
έργο της χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2010 
[ΕΑΚΑΑ].

Or. en
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Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) έχει επίσης τη 
δυνατότητα να διενεργεί επιτόπιους 
ελέγχους με ή χωρίς προηγούμενη 
ανακοίνωση.
Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) μπορεί να ζητήσει από 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να 
εκτελέσουν ειδικά ερευνητικά καθήκοντα 
και να πραγματοποιήσουν επιτόπιους 
ελέγχους.

Or. en

Τροπολογία 122

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 30, οι αρμόδιες 
αρχές διαβιβάζουν στην ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) 
πληροφορίες που λαμβάνονται από 
αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών. 

Or. en

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ΕΑΚΑΑ συντονίζει την ανάπτυξη 
συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και 
των σχετικών αρμόδιων αρχών τρίτων 

2. Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) συντονίζει την 
ανάπτυξη συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών 
και των σχετικών αρμόδιων αρχών τρίτων 
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χωρών. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΑΚΑΑ 
προετοιμάζει ένα πρότυπο συμφωνίας που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις 
αρμόδιες αρχές.

χωρών. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2010 [ΕΑΚΑΑ], 
η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) θεσπίζει 
κατευθυντήριες γραμμές για ένα πρότυπο 
συμφωνίας που θα χρησιμοποιηθεί από τις 
αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους μπορεί να
διαβιβάσει σε τρίτη χώρα δεδομένα και 
την ανάλυση δεδομένων όταν πληρούνται 
οι προϋποθέσεις των άρθρων 25 ή 26 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ και μόνον κατά 
περίπτωση. Η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους πρέπει να πεισθεί ότι η διαβίβαση 
είναι αναγκαία για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού. Η τρίτη χώρα δεν 
πρέπει να διαβιβάσει τα δεδομένα σε άλλη 
τρίτη χώρα χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια 
των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
μπορεί να διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή 
τρίτης χώρας δεδομένα και την ανάλυση 
δεδομένων όταν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις των άρθρων 25 ή 26 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ και μόνον κατά 
περίπτωση. Η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους πρέπει να πεισθεί ότι η διαβίβαση 
είναι αναγκαία για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού. Η αρμόδια αρχή 
τρίτης χώρας δεν πρέπει να διαβιβάσει τα 
δεδομένα σε άλλη αρμόδια αρχή τρίτης 
χώρας χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
.../2010 [ΕΑΚΑΑ], η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) 
θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές όσον 
αφορά το είδος των διοικητικών μέτρων 
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και κυρώσεων που θα υιοθετήσουν τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
διατάξεις στην Επιτροπή έως το αργότερο
την [1η Ιουλίου 2012] και την 
ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση για 
τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση που τις
επηρεάζει.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
διατάξεις στην Επιτροπή και στην ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ) έως την [1η Ιουλίου 2012]. 
Ενημερώνουν την Επιτροπή και την ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ) χωρίς καθυστέρηση για τυχόν 
μεταγενέστερη τροποποίηση που 
επηρεάζει τις διατάξεις αυτές.

Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) δημοσιεύει στον 
ιστότοπό της κατάλογο των υφιστάμενων 
διοικητικών μέτρων και κυρώσεων ανά 
κράτος μέλος. Ο κατάλογος αυτός 
ενημερώνεται τακτικά.

Or. en

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν ετησίως στην 
ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) συγκεντρωτικές 
πληροφορίες σχετικά με όλα τα 
διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις που 
επιβλήθηκαν.
Εάν μια αρμόδια αρχή κοινολογήσει την 
επιβολή ενός διοικητικού μέτρου ή 
κύρωσης, οφείλει ταυτόχρονα να 
ενημερώσει την ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) σχετικά.
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Or. en

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εξουσίες για τη θέσπιση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 2 παράγραφος 2, 3 παράγραφος 
7, 4 παράγραφος 2, 5 παράγραφος 3, 7 
παράγραφος 3, 8 παράγραφος 3, 9 
παράγραφος 5, 14 παράγραφος 3, 19
παράγραφος 4, 19 παράγραφος 5 και 25 
εκχωρούνται στην Επιτροπή για αόριστο 
χρονικό διάστημα. 

1. Η εξουσία για τη θέσπιση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 7, στο άρθρο 4 παράγραφος 
2, στο άρθρο 5 παράγραφος 3, στο άρθρο 
5α παράγραφος 3, στο άρθρο 7 
παράγραφος 3, στο άρθρο 7α παράγραφος 
3, στο άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 
8α παράγραφος 3, στο άρθρο 9 
παράγραφος 5, στο άρθρο 14 παράγραφος 
3, στο άρθρο 19 παράγραφος 4, στο άρθρο 
19 παράγραφος 5, στο άρθρο 19α 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 25 
εκχωρούνται στην Επιτροπή για τετραετή 
περίοδο, από τις ….*. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις 
ανατεθείσες αρμοδιότητες το αργότερο 
έξι μήνες πριν από τη λήξη της 
τετραετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους 
ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την 
ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 37.
*ΕΕ: παρακαλούμε εισαγάγετε ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πριν από την έγκριση πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση, η Επιτροπή επιχειρεί να 
έλθει σε διαβούλευση με την ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ).

Or. en

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εξουσίες για τη θέσπιση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 2 παράγραφος 2, 3 παράγραφος 
7, 4 παράγραφος 2, 5 παράγραφος 3, 7 
παράγραφος 3, 8 παράγραφος 3, 9 
παράγραφος 5, 14 παράγραφος 3, 19 
παράγραφος 4, 19 παράγραφος 5 και 25 
εκχωρούνται στην Επιτροπή για αόριστο 
χρονικό διάστημα. 

1. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 3 παράγραφος 7, στο άρθρο 4 
παράγραφος 2, στο άρθρο 5 παράγραφος 
3, στο άρθρο 5α παράγραφος 3, στο 
άρθρο 7 παράγραφος 3, στο άρθρο 7α 
παράγραφος 3, στο άρθρο 8 παράγραφος 
3, στο άρθρο 8α παράγραφος 3, στο 
άρθρο 9 παράγραφος 5, στο άρθρο 14 
παράγραφος 3, στο άρθρο 19 παράγραφος 
4, στο άρθρο 19 παράγραφος 5, στο άρθρο 
19α παράγραφος 2 και στο άρθρο 25 
μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. 

Or. en
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Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασισθεί 
εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση 
προσπαθεί να ενημερώσει το άλλο θεσμικό 
όργανο και την Επιτροπή εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη 
της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις 
ανατεθείσες εξουσίες που θα μπορούσαν 
να ανακληθούν και τους πιθανούς λόγους 
ανάκλησης.

2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για αποφασισθεί εάν 
θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση προσπαθεί 
να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο 
και την Επιτροπή εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής 
απόφασης, αναφέροντας την ανατεθείσα 
εξουσία που θα μπορούσε να ανακληθεί.

Or. en

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις σχετικά την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου δύο 
μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις σχετικά με την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου 
τριών μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης.

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά ένα 
μήνα.

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά τρεις 
μήνες.

Or. en
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Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν, κατά τη λήξη της εν λόγω
περιόδου, δεν διατυπώσει αντιρρήσεις 
στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο, η πράξη δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τίθεται σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία που αναφέρεται στην 
απόφαση.

2. Εάν κατά τη λήξη της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν 
διατυπώσει αντιρρήσεις στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο, η πράξη 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία που αναφέρεται 
στην απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διατυπώσει αντιρρήσεις 
σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη, 
η πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό 
όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις στην 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη αναφέρει τους 
σχετικούς λόγους.

3. Εάν ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ούτε το Συμβούλιο διατυπώσει αντιρρήσεις 
σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
εντός της προθεσμίας που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, η πράξη αυτή δεν 
τίθεται σε ισχύ. Σύμφωνα με το άρθρο 296 
της ΣΛΕΕ, το θεσμικό όργανο που 
διατυπώνει αντιρρήσεις στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη αναφέρει τους 
σχετικούς λόγους.

Or. en
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Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39α
Προθεσμίες για την έγκριση των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων
Η Επιτροπή εγκρίνει τις κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 7, στο άρθρο 4 παράγραφος 
2, στο άρθρο 5 παράγραφος 3, στο άρθρο 
5α παράγραφος 3, στο άρθρο 7 
παράγραφος 3, στο άρθρο 7α 
παράγραφος 3, στο άρθρο 8 παράγραφος 
3, στο άρθρο 8α παράγραφος 3, στο 
άρθρο 9 παράγραφος 5, στο άρθρο 14 
παράγραφος 3, στο άρθρο 19 παράγραφος 
4, στο άρθρο 19 παράγραφος 5, στο 
άρθρο 19α παράγραφος 2 και στο άρθρο 
25 έως την 1η Ιανουαρίου 2010.

Or. en

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) την καταλληλότητα μιας 
συγκεντρωτικής διαβίβασης 
πληροφοριών απευθείας στην ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ)·

Or. en
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Τροπολογία 137

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υφιστάμενα μέτρα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, που ίσχυε πριν από τις 15 
Σεπτεμβρίου 2010 μπορούν να 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται έως την 
[1η Ιουλίου 2013] με την προϋπόθεση ότι 
έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. 

Υφιστάμενα μέτρα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, που ίσχυε πριν από τις 15 
Σεπτεμβρίου 2010 μπορούν να 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται έως την 
[31η Δεκεμβρίου 2012] με την 
προϋπόθεση ότι έχουν κοινοποιηθεί στην 
Επιτροπή. 

Or. en

Τροπολογία 138

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41α
Προσωπικό και πόροι της ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ)
Έως την 31η Δεκεμβρίου 2011, η ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑ) προβαίνει σε αποτίμηση των 
αναγκών σε προσωπικό και πόρους τις 
οποίες συνεπάγεται η ανάληψη των 
εξουσιών και καθηκόντων της δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού, και υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πλαίσιο της πρότασης

Τον Σεπτέμβριο του 2008 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ενέκρινε μέτρα για την 
προσωρινή απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων εκατοντάδων μετοχών του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, αποφασίζοντας υπό το πρίσμα της χρεωκοπίας της Lehman 
Brothers. Αρκετές ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των FSA, AMF και 
BaFin, ακολούθησαν το παράδειγμα αυτό και έλαβαν ανάλογες αποφάσεις. Τον Μάιο του 
2010, ύστερα από φήμες και κερδοσκοπικές κινήσεις γύρω από τα ελληνικά κρατικά ομόλογα 
και τις σχετικές συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (CDS), η BaFin επέβαλε 
προσωρινή απαγόρευση στις ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις και στα ακάλυπτα CDS των 
κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης. 

Η έλλειψη κοινής ευρωπαϊκής νομοθεσίας επέδρασε δυσμενώς τόσο στην 
αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέτρων όσο και στις επιδόσεις της εσωτερικής αγοράς, 
δεδομένου ότι οι αποφάσεις των διάφορων κρατών μελών δεν ήταν ούτε συντονισμένες ούτε 
εναρμονισμένες. Είναι συνεπώς δύσκολο να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των μέτρων αυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι εμπειρικές μελέτες που έχουν δημοσιευτεί μέχρι στιγμής δεν 
δίνουν ξεκάθαρα, αναμφίλεκτα αποτελέσματα όσον αφορά τις οικονομικές συνέπειες των 
ανοικτών πωλήσεων και των συναλλαγών σε CDS στην αποτελεσματικότητα, ρευστότητα 
και μεταβλητότητα των αγορών. Το γεγονός όμως ότι σχηματίστηκαν μαζικές φούσκες, όπως 
η φούσκα dot-com που έσκασε το 2000, αποδεικνύει ότι οι ανοικτές πωλήσεις έχουν 
περιορισμένη μόνο δυνατότητα να αντισταθμίζουν τις τάσεις μιας ανατιμητικής αγοράς. 
Υπάρχουν επιπλέον στοιχεία που δείχνουν ότι οι ανοικτές πωλήσεις έχουν, μεσοπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα, περιορισμένη μόνο επίδραση στην πτώση της τιμής ορισμένων μετοχών 
και κρατικών ομολόγων, και ότι στην πραγματικότητα αυτές οι μειώσεις τιμών συνδέονται 
κυρίως με αρνητικές μεταβολές στην πραγματική οικονομία.  

Οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν μετά το αποκορύφωμα της κρίσης το 2008, όσο κι αν 
προσπάθησαν να καταλήξουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, χτύπησαν πάνω σε τοίχο. 
Αυτό οφείλεται πρωτίστως στην έλλειψη συντονισμένων μέτρων και, κατά δεύτερο λόγο, 
στην έλλειψη διαφάνειας σε ό,τι αφορά τις ανοικτές πωλήσεις και τις συναλλαγές σε CDS. 
Εντούτοις, μολονότι η συνολική επίδραση των ανοικτών πωλήσεων, των ακάλυπτων 
ανοικτών πωλήσεων και των ακάλυπτων CDS είναι δύσκολο να σταθμιστεί, γίνονται ευρέως 
αποδεκτές οι δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις που απαριθμούνται στη συνέχεια: 

 Αυξημένη μεταβλητότητα και κίνδυνος υπεραντίδρασης των αγορών, ιδίως σε 
περιόδους χρηματοπιστωτικής αστάθειας

Οι ανοικτές πωλήσεις και οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε 
υπεραντίδραση, με πτώση της τιμής των μετοχών και αποσύνδεση από τη θεμελιώδη 
αγοραία αξία. Οι κίνδυνοι αυτοί επιτείνονται από το γεγονός ότι αυτές οι αρνητικές θέσεις 
μπορούν να αναλαμβάνονται με πολύ περιορισμένο κεφάλαιο. Οι πρακτικές αυτές 
αυξάνουν επομένως τη μόχλευση που χρησιμοποιείται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, 
κάτι που γίνεται ομόφωνα δεκτό ως μία από τις αιτίες της χρηματοπιστωτικής κρίσης. 



PE454.372v01-00 88/92 PR\840448EL.doc

EL

 Αυξημένος κίνδυνος κατάχρησης της αγοράς, ιδίως ενδοημερησίως

Οι κανόνες για την κατάχρηση της αγοράς μπορούν να εφαρμοστούν μόνο αν οι 
ρυθμιστικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Οι 
ανοικτές πωλήσεις, και ιδίως οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις, επιτρέπουν χειραγωγήσεις 
των τιμών εις βάρος θεσμικών και ατομικών επενδυτών, μέσω επηρεασμού της 
διαμόρφωσης των τιμών κατά τη διάρκεια της συναλλακτικής ημέρας. 

 Πληθωρισμός τίτλων και κίνδυνος ανατιμητικής αντιστροφής (squeeze)

Οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε κατάσταση όπου ο αριθμός 
των πωλούμενων τίτλων υπερβαίνει τον αριθμό των τίτλων που όντως είναι διαθέσιμοι 
στην αγορά. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι μαζικές ανοικτές πωλήσεις μετοχών της 
Volkswagen το 2008, σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση μετοχών από την Porsche, 
οδήγησε σε έλλειψη διαθέσιμων τίτλων. Αυτή η ανατιμητική αντιστροφή στις μετοχές της 
Volkswagen οδήγησε στο να έχει η συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία τη μεγαλύτερη 
χρηματιστηριακή αξία παγκοσμίως, ήτοι 370 εκ. δολάρια.

 Κίνδυνος αποτυχίας διακανονισμού

Ο κίνδυνος αποτυχίας διακανονισμού δεν συνδέεται αναγκαστικά με τις ακάλυπτες 
ανοικτές πωλήσεις, αλλά οι ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις εκθέτουν τον πωλητή σε 
μεγαλύτερους κινδύνους αποτυχίας του διακανονισμού. 

 Ενίσχυση στρεβλώσεων συνδεόμενων με την ασύμμετρη πληροφόρηση και 
σημαντικός αντίκτυπος στους όρους χρηματοδότησης 

Η χρησιμοποίηση των CDS ως εργαλείου για την αποτίμηση του πιστωτικού κινδύνου 
κρατικών χρεωστικών τίτλων έχει σοβαρό αντίκτυπο στα επιτόκια και συνεπώς στην 
κατανομή των στοιχείων ενεργητικού εντός της πραγματικής οικονομίας. Η 
αναποτελεσματικότητα των αγορών αυτών μπορεί να προκαλέσει στρεβλώσεις όσον 
αφορά τη διοχέτευση του κεφαλαίου στην πραγματική οικονομία. 

Λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, χρειάζονται μόνιμα 
μέτρα που θα παρείχαν ένα στέρεο πλαίσιο για την αντιμετώπιση αυτών των ενδεχόμενων 
αρνητικών συνεπειών. Επιπροσθέτως, οι αρμόδιες εθνικές αρχές και η ΕΑΚΑΑ χρειάζονται 
ένα σύνολο εργαλείων για τις έκτακτες περιστάσεις. Η τρέχουσα έλλειψη εργαλείων στα 
χέρια των ρυθμιστικών αρχών περιορίζει την ικανότητά τους να ενεργούν προβλεπτικά και να 
αντιδρούν σε έκτακτες περιστάσεις. Η ικανότητά τους να δρουν αποτελεσματικά περιορίζεται 
επίσης από την έλλειψη συντονισμένων μέτρων και κοινής επιβολής τέτοιων μέτρων. Αυτό 
είναι ακόμα σημαντικότερο στον βαθμό που, σύμφωνα με τις μελέτες, τα μέτρα περιορισμού 
των ανοικτών πωλήσεων επιτρέπουν μείωση της μεταβλητότητας μόνο εφόσον η απαγόρευση 
στοχεύει τους παράγοντες της αγοράς που αποσταθεροποιούν τις τιμές των μετοχών. 

Αντιδρώντας στους εντοπισθέντες κινδύνους, η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει:
 Κανόνες διαφάνειας, οι οποίοι βασίζονται στην κοινοποίηση των καθαρών αρνητικών 

θέσεων και στη σήμανση των εντολών ανοικτής πώλησης.
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 Περιορισμούς στις ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις, με βάση τον «κανόνα εντοπισμού», 
και παράλληλα διαδικασία υποχρεωτικής διαδικασίας «buy-in».

 Ευρείες εξουσίες, οι οποίες θα παράσχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές δυνατότητα 
δράσης σε  καιρούς κρίσης και στην ΕΑΚΑΑ δυνατότητα συντονισμού και 
εναρμόνισης των παρεμβάσεων αυτών. 

1. Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και ορισμός των ανοικτών πωλήσεων
 Φύση των χρηματοπιστωτικών μέσων που καλύπτονται από τον κανονισμό

Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να καλυφθεί ευρύ φάσμα 
χρηματοπιστωτικών μέσων και να εστιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του κανονισμού στους 
τίτλους και τα κρατικά ομόλογα καθώς και στις συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου (CDS). 

Ο εισηγητής θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμο να επεκταθεί το καθεστώς κοινοποίησης του άρθρου 
8 για τους κρατικούς χρεωστικούς τίτλους και τα σχετικά CDS, ώστε να συμπεριληφθούν οι 
εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι και τα εταιρικά CDS. Η επέκταση αυτή πρέπει να εξασφαλίζει 
στους εκδότες ότι δεν θα υπάρχει χειραγώγηση τιμών στους τίτλους αυτούς, αφού μια τέτοια 
χειραγώγηση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους δανεισμού και συνεπώς σε 
δυσμενείς επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία.

 Αγορές που καλύπτονται από τον κανονισμό
Ο εισηγητής θεωρεί ότι ο κανονισμός δεν θα έπρεπε να υπονομεύει την ισότητα των όρων 
ανταγωνισμού μεταξύ των διάφορων συμμετεχόντων στην αγορά, και ειδικότερα ότι δεν θα 
έπρεπε να βάζει σε μειονεκτική θέση τις ρυθμιζόμενες αγορές εξαιρώντας τις 
εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές.

 Εφαρμογή εκτός της Ένωσης
Ο εισηγητής συμμερίζεται τη σταθερή απόφαση της Επιτροπής να ισχύουν οι ρυθμίσεις αυτές 
για όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα είτε εντός είτε 
εκτός της Ένωσης. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
υπάρχει μετεγκατάσταση παραγόντων της αγοράς για ρυθμιστικούς λόγους. Αυτό θα 
εξασφάλιζε επιπλέον ίση μεταχείριση των ευρωπαίων και των μη ευρωπαίων επενδυτών.

 Ορισμός των θέσεων ανοικτής πώλησης και των ακάλυπτων CDS - Άρθρα 3-4
Ο εισηγητής συμμερίζεται τον ορισμό της Επιτροπής για τις θέσεις ανοικτής πώλησης. 

Ο εισηγητής θεωρεί ότι όλοι οι επενδυτές που κατέχουν CDS χωρίς να κατέχουν και το 
υποκείμενο ομόλογο πρέπει να θεωρείται ότι έχουν ακάλυπτη θέση CDS. Η χρησιμοποίηση 
CDS για την αντιστάθμιση κινδύνου άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, αυξάνοντας τη 
ζήτηση για CDS κρατικών χρεωστικών τίτλων, έχει την τάση να στέλνει παραπλανητικά 
μηνύματα στην αγορά. Αυτά τα παραπλανητικά μηνύματα θα μπορούσαν να θέσουν σε 
κίνδυνο το κόστος χρηματοδότησης του κράτους μέλους και έτσι να εντείνουν την πίεση 
πάνω σε ήδη πιεσμένα δημόσια οικονομικά.

2. Απαιτήσεις διαφάνειας
 Κοινοποίηση θέσεων

Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, με βάση τις συστάσεις τις Ευρωπαϊκής 
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Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών για υποχρεωτική κοινοποίηση 
των σημαντικών αρνητικών θέσεων σε μετοχές και σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους και 
σχετικά CDS. Η αυξημένη διαφάνεια, που θα επιτευχθεί με την κοινοποίηση αυτή, θα 
ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των αποταμιευτών στην αγορά κινητών αξιών. 

Όσον αφορά τις κινητές αξίες φαίνεται σκόπιμη η δυαδική προσέγγιση, με όριο 0,2% της 
αξίας του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της σχετικής εταιρείας για την κοινοποίηση προς 
τις αρμόδιες αρχές  και όριο 0,5% για δημοσιοποίηση. 

Όσον αφορά τους κρατικούς χρεωστικούς τίτλους και τα σχετικά CDS, ο εισηγητής 
υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να γνωστοποιούνται οι θέσεις σε χρεωστικούς 
τίτλους μόνο προς τις ρυθμιστικές αρχές.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι θα ήταν επίσης επιθυμητό ένα καθεστώς ασύμμετρης κοινοποίησης 
για τις πωλήσεις με θετική θέση βάσει μόχλευσης, ώστε να έχουν οι ρυθμιστικές αρχές 
ακριβή αντίληψη της μόχλευσης που χρησιμοποιείται για τη σύσταση κερδοσκοπικών 
θέσεων. 

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, ο εισηγητής συνιστά επίσης τη δυνατότητα των ρυθμιστικών 
αρχών να επιβάλλουν υποχρέωση κοινοποίησης στους δανειστές χρηματοπιστωτικών μέσων. 
Η κοινοποίηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα ενημερώνονται δεόντως
για ενδεχόμενες πιέσεις από πλευράς δανεισμού τίτλων, οι οποίες συχνά αντιστοιχούν σε 
σημαντικές θέσεις ανοικτής πώλησης.

 Σήμανση των εντολών ανοικτής πώλησης
Ο εισηγητής υποστηρίζει επί της αρχής την πρόταση της Επιτροπής. 

Η σήμανση των ανοικτών πωλήσεων είναι ο μόνος τρόπος για να παρακολουθούνται οι ροές 
και, κατά συνέπεια, συμπληρώνει την κοινοποίηση των θέσεων στο τέλος της συναλλακτικής 
ημέρας. Η σήμανση θα βοηθούσε τις ρυθμιστικές αρχές να ελέγχουν τη συμμόρφωση προς 
τις απαιτήσεις κοινοποίησης  και θα τους επέτρεπε καλύτερη κατανόηση του πραγματικού 
όγκου των ανοικτών πωλήσεων. Εκτός αυτού, θα παρείχε στις ρυθμιστικές αρχές ένα 
εργαλείο για να επαληθεύουν την απουσία χειραγώγησης τιμών μέσω πράξεων ανοικτής 
πώλησης εντός της συναλλακτικής ημέρας.

Η εφικτότητα της σήμανσης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, αφού ήδη εφαρμόζεται στις ΗΠΑ 
και στην Ασία, και με την υιοθέτηση του συστήματος αυτού η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
ευθυγραμμιζόταν με τα διεθνή πρότυπα. Το κόστος της εφαρμογής είναι αβέβαιο αλλά 
μακροπρόθεσμα ασήμαντο, καθώς οι εντολές δεν είναι περισσότερο δαπανηρές στις χώρες 
που εφαρμόζουν διαδικασίες σήμανσης. Εντούτοις, προκειμένου να μειωθεί το κόστος 
εφαρμογής, ο εισηγητής συνιστά να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος, ώστε να είναι σε θέση 
οι διάφοροι τόποι διαπραγμάτευσης να υιοθετήσουν τη σήμανση στο πλαίσιο της συνήθους 
επικαιροποίησης της διασύνδεσής τους για την εκτέλεση εντολών. Μια μεταβατική περίοδος 
με μέγιστη διάρκεια τριών ετών φαίνεται ενδεδειγμένη.

Για να εξασφαλιστούν ίσιοι όροι ανταγωνισμού, ο εισηγητής συνιστά τη σήμανση όλων των 
εντολών οπουδήποτε κι αν εκτελούνται, συμπεριλαμβανομένων των εξωχρηματιστηριακών 
συναλλαγών.
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3. Ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις και ακάλυπτα CDS
 Περιορισμοί στις ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις

Ο εισηγητής υποστηρίζει τον περιορισμό όλων των ανοικτών πωλήσεων σε εκείνες που 
βασίζονται σε προηγουμένως δανεισμένους τίτλους ή σε τίτλους που αποτελούν την εγγύηση 
του δανείου.

 Απαγόρευση των ακάλυπτων CDS
Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση να περιοριστεί η δυνατότητα αγοράς CDS για 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους σε όσους έχουν στην κατοχή τους τους τίτλους αυτούς. Οι 
συναλλαγές σε CDS πρέπει να βασίζονται στην αρχή του ασφαλίσιμου συμφέροντος. 

Ο εισηγητής αμφιβάλλει επίσης αν είναι σκόπιμο να επιτρέπεται στα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα να αγοράζουν CDS για χρεωστικούς τίτλους του δικού τους κράτους μέλους, 
δεδομένου ότι αυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι απίθανο να επιβιώσουν σε 
περίπτωση αδυναμίας πληρωμών του δικού τους κράτους μέλους.

 Διαδικασίες αγοράς (buy in) και ποινές σε χρόνο T+4
Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για αυτόματες διαδικασίες αγοράς 
μετοχών σε χρόνο T+4 σε περίπτωση αποτυχίας του διακανονισμού, σε συνδυασμό με ποινές. 
Το παράδειγμα των ΗΠΑ, όπου ένα τέτοιο μέτρο εφαρμόζεται από το 2008, δείχνει ξεκάθαρα 
ότι το μέτρο αυτό αποδείχτηκε αποτελεσματικό όσον αφορά την εξασφάλιση μιας πειθαρχίας 
στον διακανονισμό. 

Ο εισηγητής θεωρεί ότι αυτές οι διαδικασίες buy-in πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις 
συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των εξωχρηματιστηριακών, και ότι η φύση και το 
ελάχιστο επίπεδο του μηχανισμού κυρώσεων πρέπει να καθοριστούν από την ΕΑΚΑΑ, ώστε 
να αποφευχθεί ανταγωνισμός μεταξύ τόπων διαπραγμάτευσης με βάση αυτά τα ρυθμιστικά 
κριτήρια.

4. Εξαιρέσεις
 Βασική αγορά εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής. Η μετατόπιση για ρυθμιστικούς λόγους 
εις βάρος της ΕΕ δεν φαίνεται πιθανή, αν ληφθούν υπόψη οι ισχύουσες ρυθμίσεις για την 
αγορά των ΗΠΑ.

 Εξαίρεση για δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης
Ο εισηγητής συμφωνεί κατ’ αρχήν με τη χορήγηση εξαιρέσεων για δραστηριότητες ειδικής 
διαπραγμάτευσης. Οι ειδικοί διαπραγματευτές παρέχουν ρευστότητα που είναι απαραίτητη 
για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, και ο ρόλος τους χρειάζεται να προστατεύεται από 
καιροσκοπικές συμπεριφορές άλλων παραγόντων της αγοράς.  Το αντάλλαγμα για τις 
εξαιρέσεις αυτές πρέπει να είναι μια πραγματική δέσμευση για ομαλή και συνεχή παροχή 
ρευστότητας στην αγορά. Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να καθορίσει κοινά πρότυπα για την εξασφάλιση 
ομοιόμορφης ερμηνείας στο εσωτερικό της Ένωσης.

Εντούτοις, ο εισηγητής θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία να αποφευχθεί κάθε κατάχρηση 
αυτών των εξαιρέσεων. Δεν θα έπρεπε επομένως να επιτραπεί η χρήση των εξαιρέσεων 
αυτών σε όσους ειδικούς διαπραγματευτές δεν έχουν στεγανά ανάμεσα στις δραστηριότητες 
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ειδικού διαπραγματευτή και τις δραστηριότητες της διαπραγμάτευσης επ’ ιδίω λογαριασμώ, 
χωρίς εντολή πελάτη. Επιπλέον, για να δοθεί στις ρυθμιστικές αρχές η δυνατότητα να 
ελέγχουν για τυχόν κατάχρηση της εξαίρεσης από ειδικό διαπραγματευτή, ο εισηγητής 
εξετάζει τη δυνατότητα να περιληφθούν οι ειδικοί διαπραγματευτές στις απαιτήσεις του 
άρθρου 5 του τρέχοντος κανονισμού, δεδομένου ότι οι κοινές δραστηριότητες ειδικής 
διαπραγμάτευσης δεν πρέπει να οδηγεί στην απόκτηση κατευθυντήριου ρόλου. Παρόμοια, 
δεν πρέπει να επιτρέπεται στους ειδικούς διαπραγματευτές να διατηρούν ακάλυπτες 
αρνητικές θέσεις πέραν μιας εύλογης καθυστέρησης χωρίς να δανείζονται το 
χρηματοπιστωτικό μέσο, δεδομένου ότι οι ειδικοί διαπραγματευτές δεν εξαιρούνται από τις 
υποχρεώσεις διακανονισμού. 

5. Εξουσίες παρέμβασης των αρμόδιων αρχών
 Περιορισμοί για τις ανοικτές πωλήσεις και τις συναλλαγές σε CDS σε αντίξοες 

συνθήκες
Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, που χορηγεί στις αρμόδιες εθνικές
αρχές διευρυμένες εξουσίες για να αντιδρούν σε περίπτωση αντίξοων συνθηκών. Ο εισηγητής 
προτείνει, με την ίδια λογική, να εξουσιοδοτηθούν οι ρυθμιστικές αρχές να επιβάλλουν 
κανόνα «uptick» –ελάχιστη τιμή για τις εντολές ανοικτής πώλησης– στις καταστάσεις αυτές. 

 Ενδεχόμενοι περιορισμοί στις ανοικτές πωλήσεις σε περίπτωση σημαντικής 
πτώσης της τιμής

Ο εισηγητής υποστηρίζει επί της αρχής το μέτρο αυτό. Για να υπάρχει συνεπής εφαρμογή 
στην εσωτερική αγορά και να διαφυλαχθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, ο εισηγητής θεωρεί ότι 
ο περιορισμός σε ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες 
τις συναλλαγές, όπου κι αν πραγματοποιούνται. 

6. Εξουσίες παρέμβασης της ΕΑΚΑΑ
 Συντονισμός από την ΕΑΚΑΑ

Ο εισηγητής επικροτεί τη χορήγηση εξουσιών συντονισμού στην ΕΑΚΑΑ. Ο εισηγητής 
υποστηρίζει επίσης την εκ μέρους της ΕΑΚΑΑ έγκριση κατευθυντήριων γραμμών για όλα τα 
μέτρα που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αποκλίνουσες ερμηνείες από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές. 

 Εξουσίες παρέμβασης της ΕΑΚΑΑ
Ο εισηγητής εκφράζει ικανοποίηση για τις εξουσίες που χορηγεί στην ΕΑΚΑΑ η πρόταση 
της Επιτροπής. Η Επιτροπή αξιοποίησε πλήρως τις δυνατότητες που παρείχε ο κανονισμός 
ΕΑΚΑΑ. Οι εξουσίες που παρέχονται στην ΕΑΚΑΑ επιτρέπουν συνεκτική εφαρμογή μέτρων 
έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.  


