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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

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/39/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (αναδιατύπωση)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0656),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 53, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0382/2011),

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

– έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της 1ης Μαρτίου 2012 της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 
προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 87 
παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την άποψη της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας 
των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, η υπό εξέταση πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην 
εκείνων που προσδιορίζονται ως αλλαγές στην πρόταση ή στη γνωμοδότηση της 
συμβουλευτικής ομάδας εργασίας και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των
αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η 
πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς 
τροποποίηση της ουσίας τους,

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

                                               
1 ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.
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2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
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.
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Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει 
αποκαλύψει τις αδυναμίες όσον αφορά τη 
λειτουργία και τη διαφάνεια των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Η εξέλιξη 
των χρηματοπιστωτικών αγορών έχει 
καταδείξει την ανάγκη ενίσχυσης του 
πλαισίου για τη ρύθμιση των αγορών 
χρηματοπιστωτικών μέσων με σκοπό την 
αύξηση της διαφάνειας, την καλύτερη 
προστασία των επενδυτών, την ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης, τη μείωση των μη 
ρυθμιζόμενων τομέων και τη διασφάλιση 
της εκχώρησης επαρκών εξουσιών στους 
εποπτικούς φορείς για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους.

(4) Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει 
αποκαλύψει τις αδυναμίες όσον αφορά τη 
λειτουργία και τη διαφάνεια των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Η εξέλιξη 
των χρηματοπιστωτικών αγορών έχει 
καταδείξει την ανάγκη ενίσχυσης του 
πλαισίου για τη ρύθμιση των αγορών 
χρηματοπιστωτικών μέσων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών στις 
αγορές αυτές, με σκοπό την αύξηση της 
διαφάνειας, την καλύτερη προστασία των 
επενδυτών, την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης, τη μείωση των μη 
ρυθμιζόμενων τομέων και τη διασφάλιση 
της εκχώρησης επαρκών εξουσιών στους 
εποπτικούς φορείς για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα ρυθμιστικά όργανα σε διεθνές 
επίπεδο συμφωνούν ότι οι αδυναμίες της 
εταιρικής διακυβέρνησης σε ορισμένους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καθώς 
επίσης η απουσία ασφαλιστικών 
δικλείδων, έχουν αποτελέσει παράγοντα ο 
οποίος έχει συμβάλλει στη 
χρηματοπιστωτική κρίση. Η υπέρμετρη και 
απερίσκεπτη ανάληψη κινδύνων μπορεί να 
οδηγήσει στην χρεοκοπία μεμονωμένων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών και σε 

(5) Τα ρυθμιστικά όργανα σε διεθνές 
επίπεδο συμφωνούν ότι οι αδυναμίες της 
εταιρικής διακυβέρνησης σε ορισμένους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καθώς 
επίσης η απουσία ασφαλιστικών 
δικλείδων, έχουν αποτελέσει παράγοντα ο 
οποίος έχει συμβάλλει στη 
χρηματοπιστωτική κρίση. Η υπέρμετρη και 
απερίσκεπτη ανάληψη κινδύνων μπορεί να 
οδηγήσει στην χρεοκοπία μεμονωμένων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών και σε 
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συστημικά προβλήματα τόσο στα κράτη 
μέλη, όσο και παγκοσμίως. Η λανθασμένη 
διαχείριση των επιχειρήσεων που 
παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες μπορεί να 
αποβεί επιζήμια για τον επενδυτή και να 
οδηγήσει σε απώλεια της εμπιστοσύνης 
των επενδυτών. Προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι δυνητικά επιζήμιες 
επιπτώσεις αυτών των αδυναμιών στις 
διευθετήσεις εταιρικής διακυβέρνησης, οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
συμπληρωθούν με λεπτομερέστερες αρχές 
και ελάχιστα πρότυπα. Οι εν λόγω αρχές 
και τα πρότυπα πρέπει να εφαρμόζονται 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα 
και την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων 
επενδύσεων.

συστημικά προβλήματα τόσο στα κράτη 
μέλη, όσο και παγκοσμίως. Η λανθασμένη 
διαχείριση των επιχειρήσεων που 
παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες μπορεί να 
αποβεί επιζήμια για τον επενδυτή και να 
οδηγήσει σε απώλεια της εμπιστοσύνης 
των επενδυτών. Προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι δυνητικά επιζήμιες 
επιπτώσεις αυτών των αδυναμιών στις 
διευθετήσεις εταιρικής διακυβέρνησης, οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
συμπληρωθούν με λεπτομερέστερες αρχές 
και ελάχιστα πρότυπα. Οι εν λόγω αρχές 
και τα πρότυπα πρέπει να εφαρμόζονται 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα 
και την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων 
επενδύσεων. Στα σχετικά μέτρα πρέπει να 
περιλαμβάνεται η οριοθέτηση του 
αριθμού των διοικητικών συμβουλίων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών στα 
οποία μπορεί να είναι κάποιος μέλος. Τα 
μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται κατά 
τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη οι 
απαιτήσεις για μια αποτελεσματική 
διαχείριση των οργανισμών αυτών, ενώ 
παράλληλα θα επιτρέπεται, ενδεχομένως, 
στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων 
των εταιριών αυτών να συνεχίζουν 
ειδικότερα να ασκούν τα καθήκοντα του 
μέλους διοικητικού συμβουλίου μη 
κερδοσκοπικού οργανισμού σύμφωνα με 
τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης. 

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Βάσει των παραπάνω, η οδηγία 
2004/39/ΕΚ εν μέρει αναδιατυπώνεται με 
την παρούσα νέα οδηγία και εν μέρει 
αντικαθίσταται από τον κανονισμό (ΕΕ) 

(7) Βάσει των παραπάνω, η οδηγία 
2004/39/ΕΚ εν μέρει αναδιατυπώνεται με 
την παρούσα νέα οδηγία και εν μέρει 
αντικαθίσταται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
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αριθ. …/… (MiFIR). Οι δύο αυτές νομικές 
πράξεις πρέπει να αποτελέσουν από κοινού 
το νομικό πλαίσιο που διέπει τις 
απαιτήσεις οι οποίες ισχύουν για τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, τις ρυθμιζόμενες 
αγορές, τους παρόχους υπηρεσιών 
αναφοράς δεδομένων και τις επιχειρήσεις
τρίτων χωρών που παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες ή δραστηριότητες εντός της 
Ένωσης. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία 
πρέπει να νοείται σε συνάρτηση με τον 
κανονισμό. Η παρούσα οδηγία πρέπει να 
περιέχει τις διατάξεις που διέπουν τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης, 
την απόκτηση ειδικής συμμετοχής, την 
άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης και 
της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, τους 
όρους λειτουργίας για τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων ώστε να εξασφαλίζεται η 
προστασία των επενδυτών, τις εξουσίες 
των εποπτικών αρχών των κρατών μελών 
καταγωγής και υποδοχής και το καθεστώς 
κυρώσεων. Δεδομένου ότι ο κύριος στόχος 
και το θεματικό πεδίο της παρούσας 
πρότασης είναι η εναρμόνιση των εθνικών 
διατάξεων σχετικά με τους αναφερθέντες 
τομείς, η πρόταση πρέπει να στηρίζεται 
στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Η 
οδηγία αποτελεί κατάλληλο μέσο για να 
διευκολυνθεί η προσαρμογή των 
εκτελεστικών διατάξεων στους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, στις 
υφιστάμενες ιδιαιτερότητες της 
συγκεκριμένης αγοράς και στο νομικό 
σύστημα κάθε κράτους μέλους.

αριθ. …/… (MiFIR). Οι δύο αυτές νομικές 
πράξεις πρέπει να αποτελέσουν από κοινού 
το νομικό πλαίσιο που διέπει τις 
απαιτήσεις οι οποίες ισχύουν για τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, τις ρυθμιζόμενες 
αγορές, τους παρόχους υπηρεσιών 
αναφοράς δεδομένων και τους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τρίτων 
χωρών που παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες ή δραστηριότητες εντός της 
Ένωσης. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία 
πρέπει να νοείται σε συνάρτηση με τον 
κανονισμό. Η παρούσα οδηγία πρέπει να 
περιέχει τις διατάξεις που διέπουν τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης, 
την απόκτηση ειδικής συμμετοχής, την 
άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης και 
της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, τους 
όρους λειτουργίας για τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων ώστε να εξασφαλίζεται η 
προστασία των επενδυτών, τις εξουσίες 
των εποπτικών αρχών των κρατών μελών 
καταγωγής και υποδοχής και το καθεστώς 
κυρώσεων. Δεδομένου ότι ο κύριος στόχος 
και το θεματικό πεδίο της παρούσας 
πρότασης είναι η εναρμόνιση των εθνικών 
διατάξεων σχετικά με τους αναφερθέντες 
τομείς, η πρόταση πρέπει να στηρίζεται 
στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Η 
οδηγία αποτελεί κατάλληλο μέσο για να 
διευκολυνθεί η προσαρμογή των 
εκτελεστικών διατάξεων στους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, στις 
υφιστάμενες ιδιαιτερότητες της 
συγκεκριμένης αγοράς και στο νομικό 
σύστημα κάθε κράτους μέλους.

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

Or. en
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Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τα 
ατομικά τους περιουσιακά στοιχεία και οι 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες ούτε ασκούν χρηματοπιστωτικές 
δραστηριότητες πλην των συναλλαγών για 
ίδιο λογαριασμό, δεν πρέπει να εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας  εκτός εάν είναι ειδικοί 
διαπραγματευτές , μέλη ή συμμετέχοντες 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή εάν 
εκτελούν παραγγελίες πελατών 
διενεργώντας  πράξεις για ίδιο λογαριασμό
. Κατ' εξαίρεση, τα πρόσωπα που 
διαπραγματεύονται για ίδιο λογαριασμό 
χρηματοπιστωτικά μέσα ως μέλη ή 
συμμετέχοντες μιας ρυθμιζόμενης αγοράς 
ή ΠΜΔ, καθώς επίσης ως ειδικοί 
διαπραγματευτές σε σχέση με τα 
παράγωγα επί εμπορευμάτων, δικαιώματα 
εκπομπών ή παράγωγα αυτών, ως 
δραστηριότητα παρεπόμενη της κύριας 
δραστηριότητάς τους, η οποία σε επίπεδο 
ομίλου δεν είναι ούτε η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών βάσει της έννοιας 
της παρούσας οδηγίας, ούτε οι τραπεζικές 
υπηρεσίες βάσει της έννοιας της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, δεν πρέπει να καλύπτονται 
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας. Όταν μια δραστηριότητα είναι 
παρεπόμενη της κύριας, τότε τα τεχνικά 
κριτήρια πρέπει να διασαφηνίζονται σε
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό 
εκτελώντας εντολές πελατών πρέπει να 
περιλαμβάνει επιχειρήσεις που εκτελούν 
εντολές διαφορετικών πελατών 
αντιστοιχίζοντάς τους σε μια 
αντιστοιχισμένη κύρια βάση
(συμπίπτουσες διαπραγματεύσεις), οι 
οποίες πρέπει να θεωρείται ότι ενεργούν 
ως εντολείς και πρέπει να υπόκεινται στις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, οι οποίες 

(14) Τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τα 
ατομικά τους περιουσιακά στοιχεία και οι 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες ούτε ασκούν χρηματοπιστωτικές 
δραστηριότητες πλην των συναλλαγών για 
ίδιο λογαριασμό, δεν πρέπει να εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας  εκτός εάν είναι ειδικοί 
διαπραγματευτές , μέλη ή συμμετέχοντες 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή εάν 
εκτελούν παραγγελίες πελατών 
διενεργώντας  πράξεις για ίδιο λογαριασμό
. Κατ' εξαίρεση, τα πρόσωπα που 
διαπραγματεύονται για ίδιο λογαριασμό 
χρηματοπιστωτικά μέσα ως μέλη ή 
συμμετέχοντες μιας ρυθμιζόμενης αγοράς 
ή ΠΜΔ, καθώς επίσης ως ειδικοί 
διαπραγματευτές σε σχέση με τα 
παράγωγα επί εμπορευμάτων, δικαιώματα 
εκπομπών ή παράγωγα αυτών, ως 
δραστηριότητα παρεπόμενη της κύριας
δραστηριότητάς τους, η οποία σε επίπεδο 
ομίλου δεν είναι ούτε η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών βάσει της έννοιας 
της παρούσας οδηγίας, ούτε οι τραπεζικές 
υπηρεσίες βάσει της έννοιας της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ανάληψη 
και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών 
ιδρυμάτων1, δεν πρέπει να καλύπτονται 
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας. Όταν μια δραστηριότητα είναι 
παρεπόμενη της κύριας, τότε τα τεχνικά 
κριτήρια πρέπει να διασαφηνίζονται σε
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Η 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό 
εκτελώντας εντολές πελατών πρέπει να 
περιλαμβάνει επιχειρήσεις που εκτελούν 
εντολές διαφορετικών πελατών 
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καλύπτουν την εκτέλεση εντολών για 
λογαριασμό πελατών και τη 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό. Η 
εκτέλεση των εντολών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα ως παρεπόμενη 
δραστηριότητα μεταξύ δύο προσώπων των 
οποίων η κύρια δραστηριότητα, σε επίπεδο 
ομίλου, δεν είναι ούτε η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας, ούτε οι τραπεζικές 
υπηρεσίες κατά την έννοια της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, δεν πρέπει να θεωρείται ως 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό μέσω 
της εκτέλεσης εντολών πελατών.

αντιστοιχίζοντάς τους σε μια 
αντιστοιχισμένη κύρια βάση
(συμπίπτουσες διαπραγματεύσεις), οι 
οποίες πρέπει να θεωρείται ότι ενεργούν 
ως εντολείς και πρέπει να υπόκεινται στις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, οι οποίες 
καλύπτουν την εκτέλεση εντολών για 
λογαριασμό πελατών και τη 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό. Η 
εκτέλεση των εντολών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα ως παρεπόμενη 
δραστηριότητα μεταξύ δύο προσώπων των 
οποίων η κύρια δραστηριότητα, σε επίπεδο 
ομίλου, δεν είναι ούτε η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας, ούτε οι τραπεζικές 
υπηρεσίες κατά την έννοια της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, δεν πρέπει να θεωρείται ως 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό μέσω 
της εκτέλεσης εντολών πελατών.
____________________

1 ΕΕ L 177, 30.6.2006, σελ. 1.

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν την τήρηση του 
δικαιώματος προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 
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 και 
την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 

διαγράφεται
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επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) που διέπουν 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΑΚΑΑ 
κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) 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.

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η οδηγία 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 10ης Αυγούστου 2006, για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές 
απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των 
επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους 
ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς 
της εν λόγω οδηγίας επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να απαιτούν, στο πλαίσιο των 
οργανωτικών απαιτήσεων για τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, την καταγραφή 
των συνδιαλέξεων ή των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που αφορούν εντολές 
πελατών. Η καταγραφή των συνδιαλέξεων 
ή των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

(42) Η οδηγία 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 10ης Αυγούστου 2006, για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές 
απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των 
επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους 
ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς 
της εν λόγω οδηγίας επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να απαιτούν, στο πλαίσιο των 
οργανωτικών απαιτήσεων για τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, την καταγραφή 
των συνδιαλέξεων ή των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που αφορούν εντολές 
πελατών. Η καταγραφή των συνδιαλέξεων 
ή των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
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αφορούν εντολές πελατών είναι συμβατή 
με το Χάρτη των Θεμελιωδών Ελευθεριών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
δικαιολογείται προκειμένου να ενισχυθεί η 
προστασία των επενδυτών, να βελτιωθεί η 
εποπτεία της αγοράς και να ενισχυθεί η 
ασφάλεια δικαίου προς το συμφέρον των 
επιχειρήσεων επενδύσεων και των 
πελατών τους. Η σημασία των 
καταγραφών αυτών αναφέρεται επίσης 
στην τεχνική γνωμοδότηση προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία εξέδωσε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών 
των Αγορών Κινητών Αξιών στις 29 
Ιουλίου 2010. Για τους λόγους αυτούς, 
ενδείκνυται να προβλεφθούν στην 
παρούσα οδηγία οι αρχές ενός γενικού 
καθεστώτος σχετικά με την καταγραφή 
των συνδιαλέξεων ή των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που αφορούν εντολές 
πελατών.

αφορούν εντολές πελατών είναι συμβατή 
με το Χάρτη των Θεμελιωδών Ελευθεριών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
δικαιολογείται προκειμένου να ενισχυθεί η 
προστασία των επενδυτών, να βελτιωθεί η 
εποπτεία της αγοράς και να ενισχυθεί η 
ασφάλεια δικαίου προς το συμφέρον των 
επιχειρήσεων επενδύσεων και των 
πελατών τους. Η σημασία των 
καταγραφών αυτών αναφέρεται επίσης 
στην τεχνική γνωμοδότηση προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία εξέδωσε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών 
των Αγορών Κινητών Αξιών στις 29 
Ιουλίου 2010. Για τους λόγους αυτούς, 
ενδείκνυται να προβλεφθούν στην 
παρούσα οδηγία οι αρχές ενός γενικού 
καθεστώτος σχετικά με την καταγραφή 
των συνδιαλέξεων ή των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που αφορούν εντολές 
πελατών ή τη τεκμηρίωση του 
περιεχομένου των συνδιαλέξεων ή των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για 
παράδειγμα με τη τήρηση πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν το δικαίωμα της
προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με την 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 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ. Η 
προστασία αυτή πρέπει να επεκταθεί 
κυρίως στην τηλεφωνική και ηλεκτρονική 

(43) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν την τήρηση του 
δικαιώματος προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 
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 αυτών1 και 
την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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καταγραφή, όπως απαιτείται στο άρθρο 
13.

12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών2 (οδηγία για 
την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) που διέπουν 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Η προστασία αυτή πρέπει να 
επεκταθεί κυρίως στην τηλεφωνική και 
ηλεκτρονική καταγραφή. Η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών) (ΕΑΚΑΑ) που ιδρύθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου3 κατά την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας υπόκειται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 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 αυτών4. 
____________________

1 ΕΕ L 281, 23.11.95, σελ. 31.
2 ΕΕ L 201, 31.07.02, σελ. 37.
3 ΕΕ L 331, 15.12.10, σελ. 84.
4 ΕΕ L 8, 12.01.01, σελ. 1.

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η χρήση της τεχνολογίας συναλλαγών (44) Η χρήση της τεχνολογίας συναλλαγών 
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έχει εξελιχθεί σημαντικά την τελευταία 
δεκαετία και χρησιμοποιείται πλέον 
ευρέως από τους συμμετέχοντες στην 
αγορά. Πολλοί συμμετέχοντες στην αγορά 
χρησιμοποιούν πλέον αλγοριθμικές 
συναλλαγές, όπου ένας αλγόριθμος 
υπολογιστή καθορίζει αυτόματα τις πτυχές 
μιας εντολής με ελάχιστη ή καθόλου 
ανθρώπινη επέμβαση. Ένα συγκεκριμένο 
υποσύνολο αλγοριθμικών συναλλαγών 
είναι οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας 
όπου ένα σύστημα διαπραγμάτευσης 
αναλύει δεδομένα ή σήματα από την αγορά 
με υψηλή ταχύτητα και, στη συνέχεια, 
αποστέλλει ή επικαιροποιεί μεγάλους 
αριθμούς εντολών εντός πολύ σύντομου 
χρονικού διαστήματος με βάση την εν 
λόγω ανάλυση. Κατά κανόνα οι 
συναλλαγές υψηλής συχνότητας 
πραγματοποιούνται από τους 
διαπραγματευτές χρησιμοποιώντας δικά 
τους κεφάλαια και, χωρίς να αποτελούν 
στρατηγική αφ' εαυτές, συνίστανται στην
χρήση υψηλής τεχνολογίας για την 
εφαρμογή πιο παραδοσιακών στρατηγικών 
διαπραγμάτευσης, όπως η ειδική 
διαπραγμάτευση ή η διαμεσολάβηση
(αρμπιτράζ).

έχει εξελιχθεί σημαντικά την τελευταία 
δεκαετία και χρησιμοποιείται πλέον 
ευρέως από τους συμμετέχοντες στην 
αγορά. Πολλοί συμμετέχοντες στην αγορά 
χρησιμοποιούν πλέον αλγοριθμικές 
συναλλαγές, όπου ένας αλγόριθμος 
υπολογιστή καθορίζει αυτόματα τις πτυχές 
μιας εντολής με ελάχιστη ή καθόλου 
ανθρώπινη επέμβαση. Ένα συγκεκριμένο 
υποσύνολο αλγοριθμικών συναλλαγών 
είναι οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας 
όπου ένα σύστημα διαπραγμάτευσης 
αναλύει δεδομένα ή σήματα από την αγορά 
με υψηλή ταχύτητα συνήθως σε εκατοστά 
ή εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου
και, στη συνέχεια, αποστέλλει ή 
επικαιροποιεί μεγάλους αριθμούς εντολών 
εντός πολύ σύντομου χρονικού 
διαστήματος με βάση την εν λόγω 
ανάλυση. Κατά κανόνα οι συναλλαγές 
υψηλής συχνότητας πραγματοποιούνται 
από τους διαπραγματευτές 
χρησιμοποιώντας δικά τους κεφάλαια και,
χωρίς να αποτελούν στρατηγική αφ' 
εαυτές, μπορούν συχνά να εμπεριέχουν τη
χρήση υψηλής τεχνολογίας για την 
εφαρμογή πιο παραδοσιακών στρατηγικών 
διαπραγμάτευσης, όπως η ειδική 
διαπραγμάτευση ή η διαμεσολάβηση
(αρμπιτράζ).

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η χρήση της τεχνολογίας συναλλαγών 
έχει αυξήσει την ταχύτητα, την ικανότητα 
και την πολυπλοκότητα του τρόπου 
διαπραγμάτευσης των επενδυτών. Έχει 
επίσης επιτρέψει στους συμμετέχοντες 
στην αγορά να διευκολύνουν την άμεση 
πρόσβαση από τους πελάτες τους στις 

(46) Η χρήση της τεχνολογίας συναλλαγών
υψηλής συχνότητας έχει αυξήσει την 
ταχύτητα, την ικανότητα και την 
πολυπλοκότητα του τρόπου 
διαπραγμάτευσης των επενδυτών. Έχει 
επίσης επιτρέψει στους συμμετέχοντες 
στην αγορά να διευκολύνουν την άμεση 
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αγορές μέσω της χρήσης των μηχανισμών 
διαπραγμάτευσης, άμεσης ηλεκτρονικής 
πρόσβασης ή πρόσβασης με χορηγό και 
άμεσης πρόσβασης στην αγορά. Από την 
τεχνολογία συναλλαγών έχουν προκύψει 
οφέλη για την αγορά και τους 
συμμετέχοντες στην αγορά εν γένει, όπως 
ευρύτερη συμμετοχή στις αγορές, 
αυξημένη ρευστότητα, πιο περιορισμένα 
ανοίγματα τιμών, μειωμένη 
βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα και τα 
μέσα για την επίτευξη καλύτερης 
εκτέλεσης εντολών για τους πελάτες.
Εντούτοις, αυτή η τεχνολογία συναλλαγών 
ενέχει επίσης ορισμένους πιθανούς 
κινδύνους, όπως αυξημένος κίνδυνος 
υπερφόρτωσης των συστημάτων των 
τόπων διαπραγμάτευσης λόγω των 
μεγάλων όγκων των εντολών, κίνδυνος οι 
αλγοριθμικές συναλλαγές να οδηγήσουν σε 
διπλές ή εσφαλμένες εντολές ή άλλου 
είδους δυσλειτουργία ούτως ώστε να 
ενδέχεται να δημιουργηθεί μια μη εύρυθμη 
αγορά. Επιπροσθέτως, ενυπάρχει ο 
κίνδυνος τα συστήματα αλγοριθμικών 
συναλλαγών να υπεραντιδράσουν σε άλλα 
συμβάντα της αγοράς γεγονός που μπορεί 
να επιδεινώσει τη μεταβλητότητα εάν στην 
αγορά προϋπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Τέλος, οι αλγοριθμικές συναλλαγές ή οι 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές μπορούν 
εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά να 
καταστήσουν δυνατές κάποιες μορφές 
καταχρηστικής συμπεριφοράς.

πρόσβαση από τους πελάτες τους στις 
αγορές μέσω της χρήσης των μηχανισμών 
διαπραγμάτευσης, άμεσης ηλεκτρονικής 
πρόσβασης ή πρόσβασης με χορηγό και 
άμεσης πρόσβασης στην αγορά. Από την 
τεχνολογία συναλλαγών έχουν προκύψει 
οφέλη για την αγορά και τους 
συμμετέχοντες στην αγορά εν γένει, όπως 
ευρύτερη συμμετοχή στις αγορές, 
αυξημένη ρευστότητα, πιο περιορισμένα 
ανοίγματα τιμών, μειωμένη 
βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα και τα 
μέσα για την επίτευξη καλύτερης 
εκτέλεσης εντολών για τους πελάτες.
Εντούτοις, αυτή η τεχνολογία συναλλαγών
υψηλής συχνότητας ενέχει επίσης 
ορισμένους πιθανούς κινδύνους, όπως 
αυξημένος κίνδυνος υπερφόρτωσης των 
συστημάτων των τόπων διαπραγμάτευσης 
λόγω των μεγάλων όγκων των εντολών, 
κίνδυνος οι αλγοριθμικές συναλλαγές να 
οδηγήσουν σε διπλές ή εσφαλμένες 
εντολές ή άλλου είδους δυσλειτουργία 
ούτως ώστε να ενδέχεται να δημιουργηθεί 
μια μη εύρυθμη αγορά. Επιπροσθέτως, 
ενυπάρχει ο κίνδυνος τα συστήματα 
αλγοριθμικών συναλλαγών να 
υπεραντιδράσουν σε άλλα συμβάντα της 
αγοράς γεγονός που μπορεί να επιδεινώσει 
τη μεταβλητότητα εάν στην αγορά 
προϋπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τέλος, οι 
αλγοριθμικές συναλλαγές ή οι υψηλής 
συχνότητας συναλλαγές μπορούν εάν δεν 
χρησιμοποιηθούν σωστά να καταστήσουν 
δυνατές κάποιες μορφές καταχρηστικής 
συμπεριφοράς.

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι επιπτώσεις από τους εν λόγω (47) Οι επιπτώσεις από τους εν λόγω 
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δυνητικούς κινδύνους από την αυξημένη 
χρήση της τεχνολογίας μετριάζονται 
καλύτερα με ένα συνδυασμό 
συγκεκριμένων μέτρων ελέγχου κινδύνων 
που απευθύνονται σε επιχειρήσεις οι 
οποίες χρησιμοποιούν αλγοριθμικές ή 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές και άλλα 
μέτρα προς τους διαχειριστές των τόπων 
διαπραγμάτευσης στους οποίους έχουν 
πρόσβαση τέτοιες επιχειρήσεις. Συνιστάται 
να διασφαλίζεται η χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε όλες τις επιχειρήσεις 
υψηλής συχνότητας συναλλαγών όταν 
αποτελούν άμεσο μέλος ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης. Με τον τρόπο αυτό 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπόκεινται 
στις οργανωτικές απαιτήσεις της οδηγίας 
και ότι ελέγχονται καταλλήλως.

δυνητικούς κινδύνους από την αυξημένη 
χρήση της τεχνολογίας μετριάζονται 
καλύτερα με ένα συνδυασμό 
συγκεκριμένων μέτρων ελέγχου κινδύνων 
που απευθύνονται σε επιχειρήσεις οι 
οποίες χρησιμοποιούν αλγοριθμικές ή 
υψηλής συχνότητας συναλλαγές και άλλα 
μέτρα προς τους διαχειριστές όλων των 
τόπων διαπραγμάτευσης στους οποίους 
έχουν πρόσβαση τέτοιες επιχειρήσεις.
Συνιστάται να διασφαλίζεται η χορήγηση 
άδειας λειτουργίας σε όλες τις επιχειρήσεις 
υψηλής συχνότητας συναλλαγών όταν 
αποτελούν άμεσο μέλος ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης. Με τον τρόπο αυτό 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπόκεινται 
στις οργανωτικές απαιτήσεις της οδηγίας 
και ότι ελέγχονται καταλλήλως. Είναι 
επίσης σκόπιμο να τερματιστεί η 
πρακτική της άμεσης ηλεκτρονικής 
πρόσβασης προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος οι επιχειρήσεις που δεν 
διαθέτουν επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου 
να δημιουργήσουν μη εύρυθμες συνθήκες 
αγοράς και να διασφαλιστεί  ότι οι 
συμμετέχοντες στην αγορά μπορούν να 
εντοπίζονται και να λογοδοτούν για τη μη 
ύπαρξη εύρυθμων συνθηκών για την 
οποία ευθύνονται.

Or. en

Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι τόποι 
διαπραγμάτευσης πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι έχουν θεσπιστεί ισχυρά μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η 
αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση δεν 
δημιουργεί μη εύρυθμες αγορές και δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά.
Οι τόποι διαπραγμάτευσης διασφαλίζουν 

(48) Τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι τόποι 
διαπραγμάτευσης πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι έχουν θεσπιστεί ισχυρά μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η
υψηλής συχνότητας και
αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση δεν 
δημιουργεί μη εύρυθμες αγορές και δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά.
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επίσης ότι τα συστήματα συναλλαγών είναι 
ευέλικτα και έχουν δοκιμαστεί σωστά για 
την αντιμετώπιση των αυξημένων ροών 
εντολών ή των πιέσεων της αγοράς και ότι 
χρησιμοποιούνται διακόπτες για την 
προσωρινή διακοπή των συναλλαγών σε 
περίπτωση αιφνίδιων μη αναμενόμενων 
μεταβολών των τιμών.

Οι τόποι διαπραγμάτευσης διασφαλίζουν 
επίσης ότι τα συστήματα συναλλαγών είναι 
ευέλικτα και έχουν δοκιμαστεί σωστά για 
την αντιμετώπιση των αυξημένων ροών 
εντολών ή των πιέσεων της αγοράς και ότι 
χρησιμοποιούνται διακόπτες για την 
προσωρινή διακοπή των συναλλαγών σε 
περίπτωση αιφνίδιων μη αναμενόμενων 
μεταβολών των τιμών.

Or. en

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48a) Είναι επίσης αναγκαίο να 
διασφαλιστεί  ότι οι διαρθρώσεις των 
τελών των τόπων διαπραγμάτευσης είναι 
διαφανείς,  αμερόληπτες και δίκαιες και 
δεν διαμορφώνονται κατά τρόπο που να 
προάγουν μη εύρυθμες συνθήκες αγοράς. 
Είναι επίσης σκόπιμο να διασφαλιστεί η 
επιβολή υψηλοτέρων τελών σε πρακτικές 
όπως η ακύρωση μεγάλων όγκων ή 
τμημάτων εντολών που θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν μη εύρυθμες συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Εκτός των μέτρων που σχετίζονται 
με τις αλγοριθμικές και τις υψηλής 
συχνότητας συναλλαγές, ενδείκνυται να 
συμπεριληφθούν έλεγχοι σχετικά με τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
στους πελάτες άμεση ηλεκτρονική 

διαγράφεται
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πρόσβαση στις αγορές, καθώς οι 
ηλεκτρονικές συναλλαγές μπορούν να 
διεξαχθούν μέσω μιας επιχείρησης που 
παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στην 
αγορά και πολλούς παρόμοιους 
κινδύνους. Ενδείκνυται επίσης οι 
επιχειρήσεις που παρέχουν άμεση 
ηλεκτρονική πρόσβαση να διασφαλίζουν 
ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία αυτή έχουν τα κατάλληλα 
προσόντα και ότι επιβάλλονται έλεγχοι 
κινδύνων όσον αφορά τη χρήση της 
υπηρεσίας. Ενδείκνυται η αναλυτική 
περιγραφή σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις λεπτομερών οργανωτικών 
απαιτήσεων σχετικά με αυτές τις νέες 
μορφές συναλλαγών. Με τον τρόπο αυτόν 
πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα 
τροποποίησης των απαιτήσεων, όπου 
απαιτείται, για την αντιμετώπιση των 
καινοτομιών και των εξελίξεων στον 
τομέα αυτό.

Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49a) Οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας 
διευκολύνονται από τον συντοπισμό των 
εγκαταστάσεων των συμμετεχόντων στην 
αγορά σε μικρή φυσική απόσταση από τη 
μηχανή αντιστοίχισης τόπου 
διαπραγμάτευσης. Προκειμένου να 
διασφαλιστούν εύρυθμες και δίκαιες 
συνθήκες συναλλαγών είναι καίριας 
σημασίας να υποχρεωθούν οι τόποι 
διαπραγμάτευσης να παρέχουν τις 
υπηρεσίες συντοπισμού κατά τρόπο 
αμερόληπτο, δίκαιο και διαφανή. 

Or. en
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Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51a) Ειδικότερα, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι τα επενδυτικά 
προϊόντα ή οι δομημένες καταθέσεις που 
διατίθενται προς πώληση σε 
επαγγελματίες ή ιδιώτες πελάτες  
σχεδιάζονται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες  
προσδιορισμένης αγοράς στόχου στο 
πλαίσιο της σχετικής κατηγορίας 
πελατών.  Εξάλλου, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι η επιχείρηση 
επενδύσεων λαμβάνει εύλογα μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το 
επενδυτικό προϊόν διατίθεται στην αγορά 
και διανέμεται στους πελάτες στο πλαίσιο 
της ομάδας στόχου.

Or. en

Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Προκειμένου να παρέχονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες στους επενδυτές, 
ενδείκνυται να απαιτηθεί από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές να διασαφηνίζουν 
τη βάση των παρεχόμενων συμβουλών, 
κυρίως το φάσμα προϊόντων τα οποία 
εξετάζουν όταν παρέχουν προσωπικές 
συστάσεις στους πελάτες, εάν παρέχουν
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση και εάν παρέχουν στους πελάτες
συνεχή αξιολόγηση της καταλληλότητας 

(52) Προκειμένου να παρέχονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες στους επενδυτές, 
ενδείκνυται να απαιτηθεί από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές να διασαφηνίζουν 
τη βάση των παρεχόμενων συμβουλών, 
κυρίως το φάσμα προϊόντων τα οποία 
εξετάζουν όταν παρέχουν προσωπικές 
συστάσεις στους πελάτες, εάν οι
επενδυτικές συμβουλές παρέχονται σε
συνδυασμό με την αποδοχή ή παραλαβή 
διαφόρων μορφών κινήτρων από τρίτους
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των χρηματοπιστωτικών μέσων που τους 
προτείνουν. Ενδείκνυται επίσης, να 
απαιτείται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να επεξηγούν στους πελάτες 
τους λόγους για τους οποίους παρέχουν τις 
σχετικές συμβουλές. Προκειμένου να 
καθοριστεί περαιτέρω το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, αφήνοντας ταυτόχρονα την 
επιλογή στις επιχειρήσεις επενδύσεων και 
στους πελάτες, ενδείκνυται να θεσπιστούν 
οι προϋποθέσεις για την παροχή της εν 
λόγω υπηρεσίας, όταν οι επιχειρήσεις 
ενημερώνουν τους πελάτες ότι η υπηρεσία
παρέχεται σε ανεξάρτητη βάση. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία 
των επενδυτών και να αυξηθεί η 
σαφήνεια προς τους πελάτες ως προς την 
υπηρεσία την οποία λαμβάνουν, 
ενδείκνυται ο περαιτέρω περιορισμός της 
δυνατότητας δωροδοκίας των 
επιχειρήσεων από τρίτους και ειδικότερα, 
από εκδότες ή παρόχους προϊόντων, όταν 
παρέχουν υπηρεσία επενδυτικών 
συμβουλών σε ανεξάρτητη βάση και 
υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου. 
Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να
επιτρέπονται περιορισμένα μόνο μη 
χρηματικά οφέλη, όπως κατάρτιση 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, υπό τον όρο ότι δεν 
υπονομεύουν την ικανότητα των 
επιχειρήσεων επενδύσεων να επιδιώκουν 
το συμφέρον των πελατών τους, όπως 
ορίζεται περαιτέρω στην οδηγία 
2006/73/ΕΚ.

και εάν οι επιχειρήσεις επενδύσεων
παρέχουν στους πελάτες περιοδική
αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που τους 
προτείνουν. Ενδείκνυται επίσης, να 
απαιτείται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να επεξηγούν στους πελάτες 
τους λόγους για τους οποίους παρέχουν τις 
σχετικές συμβουλές. Προκειμένου να 
καθοριστεί περαιτέρω το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών, αφήνοντας ταυτόχρονα την 
επιλογή στις επιχειρήσεις επενδύσεων και 
στους πελάτες, ενδείκνυται να θεσπιστούν 
οι προϋποθέσεις για την παροχή της εν 
λόγω υπηρεσίας, όταν οι επιχειρήσεις 
ενημερώνουν τους πελάτες ότι η συμβουλή 
παρέχεται σε συνδυασμό με την αποδοχή 
ή παραλαβή διαφόρων μορφών κινήτρων
από τρίτους. Κατά την παροχή υπηρεσιών
διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η επιχείρηση 
επενδύσεων οφείλει, πριν από τη σύναψη 
της συμφωνίας, να ενημερώσει τον 
πελάτη σχετικά με την αναμενόμενη 
κλίμακα κινήτρων, ενώ οι περιοδικές 
εκθέσεις πρέπει να δημοσιοποιούν όλα τα 
καταβληθέντα ή παραληφθέντα κίνητρα.

Or. en

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Οι πληροφορίες που παρέχονται από (60) Οι πληροφορίες που παρέχονται από 
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τις επιχειρήσεις επενδύσεων στους πελάτες 
σχετικά με τις πολιτικές εκτέλεσης 
εντολών, είναι συχνά γενικές και 
τυποποιημένες και δεν επιτρέπουν στους 
πελάτες να κατανοήσουν πώς μια εντολή 
θα εκτελεστεί και να επιβεβαιώνουν τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την 
υποχρέωσή τους για εκτέλεση των εντολών 
με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους για 
τους πελάτες τους. Προκειμένου να 
ενισχυθεί η προστασία των επενδυτών, 
ενδείκνυται να προσδιοριστούν οι αρχές 
που πρέπει να διέπουν την παροχή 
πληροφοριών από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων στους πελάτες τους σχετικά με 
τις πολιτικές εκτέλεσης εντολών και να 
απαιτηθεί από τις επιχειρήσεις να 
δημοσιεύουν, σε ετήσια βάση, για κάθε 
κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, 
τους πέντε κορυφαίους τόπους στους 
οποίους εκτελέστηκαν εντολές πελατών 
κατά το προηγούμενο έτος.

τις επιχειρήσεις επενδύσεων στους πελάτες 
σχετικά με τις πολιτικές εκτέλεσης 
εντολών, είναι συχνά γενικές και 
τυποποιημένες και δεν επιτρέπουν στους 
πελάτες να κατανοήσουν πώς μια εντολή 
θα εκτελεστεί και να επιβεβαιώνουν τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την 
υποχρέωσή τους για εκτέλεση των εντολών 
με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους για 
τους πελάτες τους. Προκειμένου να 
ενισχυθεί η προστασία των επενδυτών, 
ενδείκνυται να προσδιοριστούν οι αρχές 
που πρέπει να διέπουν την παροχή 
πληροφοριών από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων στους πελάτες τους σχετικά με 
τις πολιτικές εκτέλεσης εντολών και να 
απαιτηθεί από τις επιχειρήσεις να 
δημοσιεύουν, σε ετήσια βάση, για κάθε 
κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, 
τους πέντε κορυφαίους τόπους στους 
οποίους εκτελέστηκαν εντολές πελατών 
κατά το προηγούμενο έτος και να 
λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες αυτές 
καθώς και τις πληροφορίες που 
δημοσιεύονται από τους τόπους 
διαπραγμάτευσης σχετικά με την 
ποιότητα της εκτέλεσης  στις πολιτικές 
τους όσον αφορά τη βέλτιστη εκτέλεση.

Or. en

Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει 
καταδείξει ότι η ικανότητα των μη ιδιωτών 
πελατών να κατανοούν τον κίνδυνο των 
επενδύσεών τους είναι πεπερασμένη. Ενώ 
πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι κανόνες κώδικα 
δεοντολογίας πρέπει να επιβληθούν όσον 
αφορά τους επενδυτές που χρήζουν 
μεγαλύτερης προστασίας, ενδείκνυται να 
διαμορφωθούν καλύτερα οι απαιτήσεις που 

(67) Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει 
καταδείξει ότι η ικανότητα των μη ιδιωτών 
πελατών να κατανοούν τον κίνδυνο των 
επενδύσεών τους είναι πεπερασμένη. Ενώ 
πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι κανόνες κώδικα 
δεοντολογίας πρέπει να επιβληθούν όσον 
αφορά τους επενδυτές που χρήζουν 
μεγαλύτερης προστασίας, ενδείκνυται να 
διαμορφωθούν καλύτερα οι απαιτήσεις που 
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πρέπει να ισχύουν για τις διάφορες 
κατηγορίες πελατών. Προς τούτο, 
ενδείκνυται η επέκταση ορισμένων 
απαιτήσεων πληροφόρησης και αναφοράς 
στη σχέση με τους επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους. Ειδικότερα, οι 
σχετικές απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται 
με τη διασφάλιση των χρηματοπιστωτικών 
μέσων των πελατών και των ποσών καθώς 
και με τις απαιτήσεις πληροφόρησης και 
αναφοράς σχετικά με τα πιο σύνθετα 
χρηματοπιστωτικά μέσα και συναλλαγές.
Για τον καλύτερο καθορισμό της 
κατηγοριοποίησης των αρχών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ενδείκνυται η σαφής 
εξαίρεσή τους από τον κατάλογο των 
επιλέξιμων αντισυμβαλλόμενων και των 
πελατών που θεωρούνται επαγγελματίες, 
επιτρέποντας παράλληλα στους πελάτες 
αυτούς να ζητήσουν να αντιμετωπίζονται 
ως επαγγελματίες πελάτες.

πρέπει να ισχύουν για τις διάφορες 
κατηγορίες πελατών. Προς τούτο, 
ενδείκνυται η επέκταση ορισμένων 
απαιτήσεων πληροφόρησης και αναφοράς 
στη σχέση με τους επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους. Ειδικότερα, οι 
σχετικές απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται 
με τη διασφάλιση των χρηματοπιστωτικών 
μέσων των πελατών και των ποσών καθώς 
και με τις απαιτήσεις πληροφόρησης και 
αναφοράς σχετικά με τα πιο σύνθετα 
χρηματοπιστωτικά μέσα και συναλλαγές.
Προκειμένου να ασκούνται καλύτερα οι 
λειτουργίες των αρχών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, οι οποίες δεν θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην αποκόμιση οφελών από 
κερδοσκοπικά μέσα,  ενδείκνυται η σαφής 
εξαίρεσή τους από τον κατάλογο των 
επιλέξιμων αντισυμβαλλόμενων και των 
πελατών που θεωρούνται επαγγελματίες, 
επιτρέποντας παράλληλα στους πελάτες 
αυτούς να ζητήσουν να αντιμετωπίζονται 
ως επαγγελματίες πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69) Τα κράτη μέλη προστατεύουν το 
δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 
οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
πελάτες πρέπει να προϋποθέτει πάντα την 
εγκατάσταση ενός υποκαταστήματος στην 
Ένωση. Η εγκατάσταση του 
υποκαταστήματος υπόκειται στη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας και στην εποπτεία στην 
Ένωση. Μεταξύ της εμπλεκόμενης 
αρμόδιας αρχής και της αρμόδιας αρχής 
της τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες συμφωνίες συνεργασίας. Στη 
διάθεση του υποκαταστήματος πρέπει να 
διατεθεί επαρκές αρχικό κεφάλαιο. Μετά 
τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, το 
υποκατάστημα πρέπει να υπόκειται στην 
εποπτεία του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο. Η επιχείρηση της 
τρίτης χώρας πρέπει να μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη μέσω του 
υποκαταστήματος που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας και εποπτεύεται, σύμφωνα με 
διαδικασία γνωστοποίησης. Η παροχή 
υπηρεσιών χωρίς υποκατάστημα πρέπει να 
περιορίζεται σε επιλέξιμους 
αντισυμβαλλομένους. Πρέπει να υπόκειται 
σε καταχώρηση στην ΕΑΚΑΑ και σε 
εποπτεία στην τρίτη χώρα. Μεταξύ της 
ΕΑΚΑΑ και της αρμόδιας αρχής της 
τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες διευθετήσεις συνεργασίας.

(73) Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
πελάτες ή σε πελάτες που έχουν επιλέξει 
να παραιτηθούν από ορισμένα μέσα 
προστασίας  ώστε να αντιμετωπίζονται 
ως επαγγελματίες πελάτες πρέπει να 
προϋποθέτει πάντα την εγκατάσταση ενός 
υποκαταστήματος στην Ένωση. Η 
εγκατάσταση του υποκαταστήματος 
υπόκειται στη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας και στην εποπτεία στην 
Ένωση. Μεταξύ της εμπλεκόμενης 
αρμόδιας αρχής και της αρμόδιας αρχής 
της τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες συμφωνίες συνεργασίας. Στη 
διάθεση του υποκαταστήματος πρέπει να 
διατεθεί επαρκές αρχικό κεφάλαιο. Μετά 
τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, το 
υποκατάστημα πρέπει να υπόκειται στην 
εποπτεία του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο. Η επιχείρηση της 
τρίτης χώρας πρέπει να μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη μέσω του 
υποκαταστήματος που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας και εποπτεύεται, σύμφωνα με 
διαδικασία γνωστοποίησης. Η παροχή 
υπηρεσιών χωρίς υποκατάστημα πρέπει να 
περιορίζεται σε επιλέξιμους 
αντισυμβαλλομένους. Πρέπει να υπόκειται 
σε καταχώρηση στην ΕΑΚΑΑ και σε 
εποπτεία στην τρίτη χώρα. Μεταξύ της 
ΕΑΚΑΑ και της αρμόδιας αρχής της 
τρίτης χώρας πρέπει να συναφθούν 
κατάλληλες διευθετήσεις συνεργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(78) Η εισαγωγή εμπορικής λύσης για 
ενοποιημένο δελτίο παρακολούθησης για 
τις μετοχές πρέπει να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής αγοράς και να διευκολύνει για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά την 
απόκτηση πρόσβασης σε μια ενοποιημένη 
άποψη των διαθέσιμων πληροφοριών 
διαφάνειας για τις συναλλαγές. Η 
προβλεπόμενη λύση βασίζεται στην 
αδειοδότηση, με βάση προκαθορισμένες 
και εποπτευόμενες παραμέτρους, των 
παρόχων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους 
προκειμένου να επιτευχθούν τεχνικά 
εξαιρετικά πολύπλοκες και καινοτόμες 
λύσεις, προς όφελος της αγοράς στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό.

(78) Τώρα που υπάρχει μια δομή αγοράς 
που προβλέπει τον ανταγωνισμό μεταξύ 
πολλαπλών τόπων διαπραγμάτευσης είναι 
καίριας σημασίας να ενεργοποιηθεί  το 
συντομότερο δυνατό ένα αποτελεσματικό  
ενοποιημένο δελτίο παρακολούθησης. Η 
εισαγωγή εμπορικής λύσης για 
ενοποιημένο δελτίο παρακολούθησης για 
τις μετοχές πρέπει να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής αγοράς και να διευκολύνει για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά την 
απόκτηση πρόσβασης σε μια ενοποιημένη 
άποψη των διαθέσιμων πληροφοριών 
διαφάνειας για τις συναλλαγές. Η 
προβλεπόμενη λύση βασίζεται στην 
αδειοδότηση, με βάση προκαθορισμένες 
και εποπτευόμενες παραμέτρους, των 
παρόχων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους 
προκειμένου να επιτευχθούν τεχνικά 
εξαιρετικά πολύπλοκες και καινοτόμες 
λύσεις, προς όφελος της αγοράς στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί η έγκαιρη ανάπτυξη ενός 
βιώσιμου ενοποιημένου δελτίου 
παρακολούθησης, η Επιτροπή πρέπει να 
εκδώσει το συντομότερο δυνατό πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση που θα διευκρινίζουν 
ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με την 
υποχρέωση παροχής πληροφοριών εκ 
μέρους των παρόχων ενοποιημένων 
δελτίων παρακολούθησης (ΠΕΔ). 

Or. en

Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 85
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(85) Πρέπει να εκχωρούνται ρητές 
εξουσίες στις αρμόδιες αρχές για τον 
περιορισμό της ικανότητας ενός προσώπου 
ή μιας κατηγορίας προσώπων να 
συνάπτουν σύμβαση παραγώγων σε σχέση 
με ένα εμπόρευμα. Η εφαρμογή ενός ορίου 
πρέπει να είναι δυνατή, τόσο στην 
περίπτωση μεμονωμένων συναλλαγών, 
όσο και θέσεων που διαμορφώνονται με 
την πάροδο του χρόνου. Στη δεύτερη 
περίπτωση ειδικότερα, η αρμόδια αρχή 
πρέπει να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω όρια 
θέσεων δεν ενέχουν διακριτική 
μεταχείριση, περιγράφονται με σαφήνεια, 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη την 
ιδιαιτερότητα της σχετικής αγοράς και 
είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς.

(85) Πρέπει να εκχωρούνται ρητές 
εξουσίες στις αρμόδιες αρχές για τον 
περιορισμό της ικανότητας ενός προσώπου 
ή μιας κατηγορίας προσώπων να 
συνάπτουν σύμβαση παραγώγων σε σχέση 
με ένα εμπόρευμα. Η εφαρμογή ενός ορίου 
πρέπει να είναι δυνατή, τόσο στην 
περίπτωση μεμονωμένων συναλλαγών, 
όσο και θέσεων που διαμορφώνονται με 
την πάροδο του χρόνου. Στη δεύτερη 
περίπτωση ειδικότερα, η αρμόδια αρχή 
πρέπει να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω όρια 
θέσεων δεν ενέχουν διακριτική 
μεταχείριση, περιγράφονται με σαφήνεια, 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη την 
ιδιαιτερότητα της σχετικής αγοράς και 
είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς. Ειδικότερα, τα 
όρια πρέπει να προβαίνουν σε διάκριση 
μεταξύ των θέσεων που αντικειμενικά 
περιορίζουν τους κινδύνους που 
συνδέονται άμεσα με εμπορικές 
δραστηριότητες σε σχέση με το 
εμπόρευμα και  των λοιπών θέσεων. 

Or. en

Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(86) Όλοι οι τόποι που παρέχουν 
συναλλαγές σε παράγωγα επί 
εμπορευμάτων πρέπει να έχουν καθορίσει 
κατάλληλα όρια ή κατάλληλες 
εναλλακτικές διευθετήσεις που έχουν 
σχεδιαστεί για την υποστήριξη της 
ρευστότητας, την αποφυγή της 
κατάχρησης της αγοράς και τη διασφάλιση 
των ορθών όρων τιμολόγησης και 

(86) Όλοι οι τόποι που παρέχουν 
συναλλαγές σε παράγωγα επί 
εμπορευμάτων πρέπει να έχουν καθορίσει 
κατάλληλα όρια που έχουν σχεδιαστεί για 
την υποστήριξη της ρευστότητας, την 
αποφυγή της κατάχρησης της αγοράς και 
τη διασφάλιση των ορθών όρων 
τιμολόγησης και διακανονισμού. Η 
ΕΑΚΑΑ πρέπει να διατηρεί και να 
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διακανονισμού. Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να 
διατηρεί και να δημοσιεύει κατάλογο με 
τις περιλήψεις όλων των σχετικών μέτρων 
που είναι σε ισχύ. Η εφαρμογή των εν 
λόγω ορίων ή διευθετήσεων πρέπει να 
γίνεται με συνεπή τρόπο και με 
συνεκτίμηση των συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών της υπόψη αγοράς.
Πρέπει να διατυπώνονται σαφώς το πεδίο 
εφαρμογής τους και οι ενδεχόμενες 
εξαιρέσεις, καθώς και τα συναφή ποσοτικά 
ανώτατα όρια που ενδέχεται να 
ενεργοποιούν άλλες υποχρεώσεις. Η 
Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, με 
τις οποίες θα αποφεύγονται επίσης και 
τυχόν αποκλίνουσες επιπτώσεις στα όρια ή 
τις διευθετήσεις που ισχύουν σε 
συγκρίσιμες συμβάσεις σε διαφορετικούς 
τόπους.

δημοσιεύει κατάλογο με τις περιλήψεις 
όλων των σχετικών μέτρων που είναι σε 
ισχύ. Η εφαρμογή των εν λόγω ορίων 
πρέπει να γίνεται με συνεπή τρόπο και με 
συνεκτίμηση των συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών της υπόψη αγοράς.
Πρέπει να διατυπώνονται σαφώς το πεδίο 
εφαρμογής τους και οι ενδεχόμενες 
εξαιρέσεις, καθώς και τα συναφή ποσοτικά 
ανώτατα όρια που ενδέχεται να 
ενεργοποιούν άλλες υποχρεώσεις. Η 
Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
εκδίδει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα με τα 
οποία θα αποφεύγονται επίσης και τυχόν 
αποκλίνουσες επιπτώσεις στα όρια που 
ισχύουν σε συγκρίσιμες συμβάσεις σε 
διαφορετικούς τόπους.

Or. en

Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 86 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(86α) Τα κράτη μέλη πρέπει να απαιτούν 
από τις ρυθμιζόμενες αγορές, και τους 
φορείς λειτουργίας Πολυμερών 
Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) 
και Οργανωμένων Μηχανισμών 
Διαπραγμάτευσης (ΟΜΔ) οι οποίοι 
δέχονται προς διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, επιπλέον από εν των 
προτέρων όρια θέσεων να εφαρμόζουν 
τους ελέγχους θέσεων που είναι αναγκαίοι 
για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία 
των αγορών και ειδικότερα να 
περιοριστούν οι δυνατότητες 
χειραγώγησης της αγοράς παραγώγων ή 
των υποκειμένων τίτλων από κατόχους 
μεγάλων θέσεων και να διασφαλιστεί ότι 
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οι συμμετέχοντες στην αγορά διαθέτουν 
τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την 
υλική εκτέλεση της σύμβασης όπου αυτό 
είναι αναγκαίο.   Οι έλεγχοι πρέπει να 
περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να μπορεί 
ο τόπος διαπραγμάτευσης να απαιτεί από 
τα μέλη ή τους συμμετέχοντες να 
καταργήσουν ή να μειώσουν μια θέση.

Or. en

Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 105

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(105) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
πρέπει να διαθέτει τρεις μήνες από την 
πρώτη διαβίβαση σχεδίων 
τροποποιήσεων και εκτελεστικών 
μέτρων, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα 
να τα εξετάσει και να εκφράσει τη γνώμη 
του. Ωστόσο, σε επείγουσες και δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η συντόμευση της 
προθεσμίας αυτής. Εάν, εντός της εν 
λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εγκρίνει ψήφισμα, η 
Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τα 
σχέδια τροποποιήσεων ή μέτρων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 106

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(106) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

(106) Η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
σχετικά με τις λεπτομέρειες που αφορούν 
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Συνθήκης σχετικά με τις λεπτομέρειες που 
αφορούν εξαιρέσεις, την διασαφήνιση των
ορισμών, τα κριτήρια για την αξιολόγηση 
των προτάσεων απόκτησης συμμετοχών 
μιας επιχείρησης επενδύσεων, τις 
οργανωτικές απαιτήσεις για τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, τη διαχείριση 
των συγκρούσεων συμφερόντων, τις 
υποχρεώσεις του κώδικα δεοντολογίας για 
την παροχή υπηρεσιών επενδύσεων, την 
εκτέλεση των εντολών με τους πλέον 
ευνοϊκούς όρους για τον πελάτη, τη 
διαχείριση των εντολών πελατών, τις 
συναλλαγές με επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους, τις αγορές 
ανάπτυξης των ΜΜΕ, τους όρους για την 
αξιολόγηση του αρχικού κεφαλαίου των
επιχειρήσεων τρίτων χωρών, τα μέτρα που 
αφορούν την προσαρμοστικότητα του 
συστήματος, τα μέτρα διακοπής 
συναλλαγών και τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, την αποδοχή 
χρηματοπιστωτικών μέσων για 
διαπραγμάτευση, την αναστολή και 
απόσυρση χρηματοπιστωτικών μέσων από 
τη διαπραγμάτευση, τα όρια για την 
αναφορά της θέσης που κατέχουν 
ορισμένες κατηγορίες διαπραγματευτών, 
τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή 
να διεξάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 
στο πλαίσιο των οικείων 
προπαρασκευαστικών εργασιών, 
συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 
κατά την προετοιμασία και σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

εξαιρέσεις, την εξειδίκευση μερικών
ορισμών, τα κριτήρια για την αξιολόγηση 
των προτάσεων απόκτησης συμμετοχών
μιας επιχείρησης επενδύσεων, τις 
οργανωτικές απαιτήσεις για τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, τη διαχείριση 
των συγκρούσεων συμφερόντων, τις 
υποχρεώσεις του κώδικα δεοντολογίας για 
την παροχή υπηρεσιών επενδύσεων, την 
εκτέλεση των εντολών με τους πλέον 
ευνοϊκούς όρους για τον πελάτη, τη 
διαχείριση των εντολών πελατών, τις 
συναλλαγές με επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους, τις αγορές 
ανάπτυξης των ΜΜΕ, τους όρους για την 
αξιολόγηση του αρχικού κεφαλαίου των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων 
χωρών, τα μέτρα που αφορούν την 
προσαρμοστικότητα του συστήματος, τα 
μέτρα διακοπής συναλλαγών και τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές, την αποδοχή 
χρηματοπιστωτικών μέσων για 
διαπραγμάτευση, την αναστολή και 
απόσυρση χρηματοπιστωτικών μέσων από 
τη διαπραγμάτευση, τα όρια για την 
αναφορά της θέσης που κατέχουν 
ορισμένες κατηγορίες διαπραγματευτών,
την αποσαφήνιση του τι αποτελεί 
αποδεκτή εμπορική βάση προκειμένου 
ένας Εγκεκριμένος Μηχανισμός 
Δημοσίευσης (ΕΜΔ) να δημοσιοποιεί τις 
πληροφορίες,  ένας ΠΕΔ να παρέχει 
πρόσβαση σε ροές δεδομένων  και ένας 
Εγκεκριμένος Μηχανισμός Αναφοράς 
(ΕΜΑ) να αναφέρει πληροφορίες, την 
αποσαφήνιση των λεπτομερειών σχετικά 
με την υποχρέωση παροχής πληροφοριών 
εκ μέρους των ΠΕΔ, τη συνεργασία 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξάγει 
τις κατάλληλες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο 
των οικείων προπαρασκευαστικών 
εργασιών, συμπεριλαμβανομένων και των 
εργασιών σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και 
σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
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σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(107) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ομοιόμορφες προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, πρέπει να ανατεθούν 
στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες.
Οι εν λόγω εκτελεστικές εξουσίες
σχετίζονται με την έκδοση της απόφασης 
ισοδυναμίας για το νομικό και εποπτικό 
πλαίσιο τρίτων χωρών όσον αφορά την 
παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις
τρίτων χωρών και την υποβολή αναφορών 
θέσης από κατηγορίες διαπραγματευτών 
στην ΕΑΚΑΑ και θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(107) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ομοιόμορφες προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, πρέπει να ανατεθούν 
στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες.
Οι εκτελεστικές εξουσίες θα πρέπει να  
αφορούν την έκδοση της απόφασης 
ισοδυναμίας σχετικά με το νομικό και 
εποπτικό πλαίσιο τρίτων χωρών για την 
παροχή υπηρεσιών από
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων 
χωρών και θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή1.

____________________

1 ΕΕ L 55, 28.02.11, σελ. 13.

Or. en

Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 109

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(109) Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει τα (109) Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει τα 
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σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
που καταρτίζει η ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το 
άρθρο 7 σχετικά με τις διαδικασίες 
έγκρισης και απόρριψης των αιτήσεων 
άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων 
επενδύσεων, τα άρθρα 9 και 48 σχετικά με 
τις απαιτήσεις για τα διοικητικά όργανα, το 
άρθρο 12 σχετικά με την απόκτηση ειδικής 
συμμετοχής, το άρθρο 27 σχετικά με την 
υποχρέωση εκτέλεσης εντολών με τους 
ευνοϊκότερους δυνατούς όρους για τους 
πελάτες, τα άρθρα 34 και 54 σχετικά με τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, το άρθρο 36 σχετικά με την 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων επενδύσεων, το άρθρο 37 
σχετικά με την ίδρυση υποκαταστήματος, 
το άρθρο 44 σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών από εταιρείες τρίτων χωρών, το 
άρθρο 63 σχετικά με τις διαδικασίες 
έγκρισης και απόρριψης αιτήσεων 
αδειοδότησης παρόχων υπηρεσιών 
αναφοράς δεδομένων, τα άρθρα 66 και 67 
σχετικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις για 
εγκεκριμένους μηχανισμούς δημοσίευσης
(ΕΜΔ) και παρόχους ενοποιημένων 
δελτίων (ΠΕΔ) και το άρθρο 84 σχετικά με 
την συνεργασία αρμοδίων αρχών. Η 
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τα εν λόγω 
σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
μέσω κατ' εξουσιοδότηση δυνάμει του 
άρθρου 29 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τα 
άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010.

σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
που καταρτίζει η ΕΑΚΑΑ διευκρινίζοντας 
τα κριτήρια καθορισμού μιας 
δραστηριότητας ως παρεπόμενης μιας 
κύριας δραστηριότητας, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 σχετικά με τις διαδικασίες 
έγκρισης και απόρριψης των αιτήσεων 
άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων 
επενδύσεων, τα άρθρα 9 και 48 σχετικά με 
τις απαιτήσεις για τα διοικητικά όργανα, το 
άρθρο 12 σχετικά με την απόκτηση ειδικής 
συμμετοχής, το άρθρο 27 σχετικά με την 
υποχρέωση εκτέλεσης εντολών με τους 
ευνοϊκότερους δυνατούς όρους για τους 
πελάτες, τα άρθρα 34 και 54 σχετικά με τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, το άρθρο 36 σχετικά με την 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων επενδύσεων, το άρθρο 37 
σχετικά με την ίδρυση υποκαταστήματος, 
το άρθρο 44 σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών από εταιρείες τρίτων χωρών,
σχετικά με το μέγιστο αριθμό συμβάσεων 
που μπορεί να συνάψει ένα πρόσωπο 
εντός ενός ορισμένου χρονικού 
διαστήματος, το άρθρο 63 σχετικά με τις 
διαδικασίες έγκρισης και απόρριψης 
αιτήσεων αδειοδότησης παρόχων 
υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, τα άρθρα 
66 και 67 σχετικά με τις οργανωτικές 
απαιτήσεις για εγκεκριμένους μηχανισμούς 
δημοσίευσης (ΕΜΔ) και παρόχους 
ενοποιημένων δελτίων (ΠΕΔ) και το άρθρο 
84 σχετικά με την συνεργασία αρμοδίων 
αρχών. Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
δυνάμει του άρθρου 29 της ΣΛΕΕ και 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 110
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(110) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα με εκτελεστικές πράξεις 
του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1095/2010. Στην ΕΑΚΑΑ πρέπει να 
ανατεθεί η σύνταξη σχεδίων εκτελεστικών 
τεχνικών προτύπων προς υποβολή στην 
Επιτροπή όσον αφορά το άρθρο 7 σχετικά 
με τις διαδικασίες έγκρισης και απόρριψης 
των αιτήσεων άδειας λειτουργίας 
επιχειρήσεων επενδύσεων, το άρθρο 12 
σχετικά με την απόκτηση ειδικής 
συμμετοχής, το άρθρο 18 σχετικά με τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης και 
οριστικοποίησης των συναλλαγών σε 
ΠΜΔ και ΟΜΔ, τα άρθρα 32, 33 και 53 
σχετικά με την αναστολή και απόσυρση 
χρηματοπιστωτικών μέσων από τη 
διαπραγμάτευση, το άρθρο 36 σχετικά με 
την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων επενδύσεων, το άρθρο 37 
σχετικά με την ίδρυση υποκαταστήματος, 
το άρθρο 44 σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών από εταιρείες τρίτων χωρών, το 
άρθρο 60 σχετικά με την αναφορά της 
θέσης που κατέχουν ορισμένες κατηγορίες 
διαπραγματευτών, το άρθρο 78 σχετικά με 
την υποβολή πληροφοριών στην ΕΑΚΑΑ, 
το άρθρο 83 σχετικά με την υποχρέωση 
συνεργασίας, το άρθρο 84 σχετικά με την 
συνεργασία αρμοδίων αρχών, το άρθρο 85 
σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών 
και το άρθρο 88 σχετικά με τις 
διαβουλεύσεις πριν την αδειοδότηση.

(110) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει σχέδια
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που 
καταρτίζει η ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις 
διαδικασίες έγκρισης και απόρριψης των 
αιτήσεων άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων 
επενδύσεων, το άρθρο 12 σχετικά με την 
απόκτηση ειδικής συμμετοχής, το άρθρο 
18 σχετικά με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης και οριστικοποίησης των 
συναλλαγών σε ΠΜΔ και ΟΜΔ, τα άρθρα 
32, 33 και 53 σχετικά με την αναστολή και 
απόσυρση χρηματοπιστωτικών μέσων από 
τη διαπραγμάτευση, το άρθρο 36 σχετικά 
με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων επενδύσεων, το άρθρο 37 
σχετικά με την ίδρυση υποκαταστήματος, 
το άρθρο 44 σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών από εταιρείες τρίτων χωρών, το 
άρθρο 60 σχετικά με την αναφορά της 
θέσης που κατέχουν ορισμένες κατηγορίες 
διαπραγματευτών, το άρθρο 78 σχετικά με 
την υποβολή πληροφοριών στην ΕΑΚΑΑ, 
το άρθρο 83 σχετικά με την υποχρέωση 
συνεργασίας, το άρθρο 84 σχετικά με την 
συνεργασία αρμοδίων αρχών, το άρθρο 85 
σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών 
και το άρθρο 88 σχετικά με τις 
διαβουλεύσεις πριν την αδειοδότηση. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει τα εν λόγω 
εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα με 
εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 291 της 
ΣΛΕΕ και σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, στις 
ρυθμιζόμενες αγορές , στους παρόχους 
υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, και στις 
εταιρείες τρίτων χωρών που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
εντός της Ένωσης .

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, στις 
ρυθμιζόμενες αγορές , στους παρόχους 
υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων 
χωρών που παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες ή δραστηριότητες εντός της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης .

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

Or. en

Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή 
δραστηριοτήτων από επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών μέσω της ίδρυσης 
υποκαταστήματος,

(β) παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή 
δραστηριοτήτων από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα τρίτων χωρών μέσω της ίδρυσης 
υποκαταστήματος,

Or. en

Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα εξαίρεση δεν ισχύει για
πρόσωπα που εξαιρούνται βάσει του
άρθρου 2 παράγραφος 1 εδάφιο (i) τα 
οποία διενεργούν πράξεις για ίδιο 
λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικά μέσα 
ως μέλη ή συμμετέχοντες σε ρυθμιζόμενη 
αγορά ή ΠΜΔ, επίσης και ως ειδικοί 

Τα πρόσωπα που εξαιρούνται βάσει  του
εδαφίου (i) δεν υποχρεούνται επίσης να 
πληρούν τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο παρόν εδάφιο 
προκειμένου να εξαιρεθούν·
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διαπραγματευτές για παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, δικαιώματα εκπομπών ή 
παράγωγά τους·

Or. en

Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Κεντρικών Τραπεζών και στους άλλους 
εθνικούς οργανισμούς που επιτελούν 
παρόμοιες λειτουργίες στην Ένωση,  στους 
λοιπούς δημόσιους φορείς που 
διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή 
παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του στην 
Ένωση και σε διεθνείς φορείς των οποίων 
συμβαλλόμενα μέρη είναι ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη  ,

(ζ) στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Κεντρικών Τραπεζών και στους άλλους 
εθνικούς οργανισμούς που επιτελούν 
παρόμοιες λειτουργίες στην Ένωση,  στους 
λοιπούς δημόσιους φορείς που 
διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή 
παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του στην 
Ένωση και σε διεθνείς φορείς των οποίων 
συμβαλλόμενα μέρη είναι τρία ή 
περισσότερα κράτη μέλη και οι οποίοι 
είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση του 
δημόσιου χρέους ή παρεμβαίνουν σε 
αυτή·

Or. en

Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) στα πρόσωπα τα οποία: i) στα πρόσωπα τα οποία:
– διενεργούν πράξεις σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα για ίδιο λογαριασμό εξαιρουμένων 
των προσώπων που ενεργούν για ίδιο 
λογαριασμό εκτελώντας εντολές πελατών,
ή 

(i) διενεργούν πράξεις σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα για ίδιο 
λογαριασμό εξαιρουμένων των προσώπων
που ενεργούν για ίδιο λογαριασμό 
εκτελώντας εντολές πελατών,   

– παρέχουν υπηρεσίες επενδύσεων , χωρίς 
να διενεργούν συναλλαγές για ίδιο 
λογαριασμό, αποκλειστικά για τις μητρικές 

(ii) παρέχουν υπηρεσίες επενδύσεων , 
χωρίς να διενεργούν συναλλαγές για ίδιο 
λογαριασμό, αποκλειστικά για τις μητρικές 
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τους επιχειρήσεις, για τις οικείες 
θυγατρικές ή για άλλες θυγατρικές των 
μητρικών τους επιχειρήσεων, ή

τους επιχειρήσεις, για τις οικείες 
θυγατρικές ή για άλλες θυγατρικές των 
μητρικών τους επιχειρήσεων, ή

– παρέχουν υπηρεσίες επενδύσεων, χωρίς 
να διενεργούν συναλλαγές για ίδιο 
λογαριασμό,  σε παράγωγα επί 
εμπορευμάτων ή σε συμβάσεις 
παραγώγων, που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι, τμήμα Γ.10, ή σε 
δικαιώματα εκπομπών ή παράγωγα αυτών,
στους πελάτες της κύριας δραστηριότητάς 
τους,

(iii) παρέχουν υπηρεσίες επενδύσεων, 
χωρίς να διενεργούν συναλλαγές για ίδιο 
λογαριασμό,  σε παράγωγα επί 
εμπορευμάτων ή σε συμβάσεις 
παραγώγων, που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι, τμήμα Γ.10, ή σε 
δικαιώματα εκπομπών ή παράγωγα αυτών,
στους πελάτες της κύριας δραστηριότητάς 
τους,

υπό τον όρο ότι σε όλες τις περιπτώσεις
αυτό αποτελεί παρεπόμενη 
δραστηριότητα ως προς την κύρια 
δραστηριότητά τους, θεωρούμενη σε 
επίπεδο ομίλου, και ότι η εν λόγω κύρια 
δραστηριότητά τους δεν είναι η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας ούτε η παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών βάσει της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ  ,

υπό τον όρο ότι σε όλες τις περιπτώσεις: 

– αυτό αποτελεί παρεπόμενη 
δραστηριότητα ως προς την κύρια 
δραστηριότητά τους, θεωρούμενη σε 
επίπεδο ομίλου, και ότι η εν λόγω κύρια 
δραστηριότητά τους δεν είναι η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας ούτε η παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών βάσει της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ,
– αναφέρουν κάθε έτος στην οικεία 
αρμόδια αρχή σε ποια βάση θεωρούν ότι 
η δραστηριότητά τους σύμφωνα με τα 
σημεία(i),(ii) και (iii) είναι παρεπόμενη 
ως προς την κύρια δραστηριότητά τους.

Or. en

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(j) στα πρόσωπα που παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές κατά την άσκηση 
άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας 
μη εμπίπτουσας στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν αμείβονται ειδικά για την παροχή 
των συμβουλών αυτών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 94 όσον αφορά μέτρα  ως προς
τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία (γ) και  θ)
προκειμένου να αποσαφηνίσει  πότε μια 
δραστηριότητα θεωρείται παρεπόμενη 
κύριας δραστηριότητας, σε επίπεδο 
ομίλου, καθώς και πότε μια 
δραστηριότητα ασκείται παρεμπιπτόντως.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 94 όσον αφορά μέτρα  ως προς
την εξαίρεση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο (γ), προκειμένου να 
αποσαφηνίσει  πότε μια δραστηριότητα 
ασκείται παρεμπιπτόντως.

Or. en

Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κριτήρια καθορισμού μιας 
δραστηριότητας ως παρεπόμενης σε 
σχέση με την κύρια δραστηριότητα 
συνεκτιμούν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:

διαγράφεται
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– κατά πόσο η δραστηριότητα 
μετρούμενη αντικειμενικά μπορεί να 
μειώσει τους κινδύνους που συνδέονται 
άμεσα με την εμπορική δραστηριότητα ή 
τη δραστηριότητα χρηματοδότησης της 
επιχείρησης,
– το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για 
την διεξαγωγή της δραστηριότητας.

Or. en

Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την 
διευκρίνιση  των κριτηρίων  καθορισμού 
μιας δραστηριότητας ως παρεπόμενης σε 
σχέση με την κύρια δραστηριότητα, 
συνεκτιμώντας τουλάχιστον τα 
ακόλουθα:
(α) κατά πόσο η δραστηριότητα 
μετρούμενη αντικειμενικά μπορεί να 
μειώσει τους κινδύνους που συνδέονται 
άμεσα με την εμπορική δραστηριότητα ή 
τη δραστηριότητα χρηματοδότησης της 
επιχείρησης·
(β) την ανάγκη να αποτελούν οι 
παρεπόμενες δραστηριότητες μικρό 
μέρος των δραστηριοτήτων σε επίπεδο 
ομίλου ή μονάδας εκτός εάν οι υπηρεσίες 
παρέχονται μόνο στα λοιπά μέλη του 
ιδίου ομίλου·
(γ) το επίπεδο των διαπραγματεύσεων 
που πραγματοποιούνται ή των υπηρεσιών 
επενδύσεων που παρέχονται σε σχέση με 
εκείνο που αντιστοιχεί στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ασκούν 
τις ίδιες δραστηριότητες ή παρέχουν τις 
ίδιες υπηρεσίες·
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Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει αυτά τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις ...*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
______________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) «μικρομεσαία επιχείρηση»: για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας μια 
εταιρεία που έχει μέση κεφαλαιοποίηση 
αγοράς μικρότερη από 100.000.000 ευρώ
με βάση τα στοιχεία στο τέλος κάθε 
έτους, για τα τρία τελευταία 
ημερολογιακά έτη,

12) «μικρομεσαία επιχείρηση»: για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας μια 
εταιρεία η οποία απασχολεί λιγότερους 
από 250 εργαζομένους και της οποίας είτε 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ είτε 
το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18) «αρμόδια αρχή»: η αρχή την οποία 
ορίζει κάθε κράτος μέλος καταγωγής 
σύμφωνα με το άρθρο 48, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα 

18) «αρμόδια αρχή»: η αρχή την οποία 
ορίζει κάθε κράτος μέλος καταγωγής 
σύμφωνα με το άρθρο 69, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα 
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οδηγία, οδηγία,

Or. en

Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27) «διοικητικό όργανο»: το διοικητικό 
όργανο μιας επιχείρησης που αναλαμβάνει 
τα καθήκοντα εποπτείας και διαχείρισης, 
το οποίο έχει την απόλυτη εξουσία λήψης 
αποφάσεων και την εξουσία καθορισμού 
της στρατηγικής, των στόχων και της 
συνολικής κατεύθυνσης της επιχείρησης.
Το διοικητικό όργανο περιλαμβάνει 
πρόσωπα που διευθύνουν ουσιαστικά τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης,

27) «διοικητικό όργανο»: το διοικητικό 
όργανο μιας επιχείρησης ή παρόχου 
υπηρεσιών δεδομένων, που αναλαμβάνει 
τα καθήκοντα εποπτείας και διαχείρισης, 
το οποίο έχει την απόλυτη εξουσία λήψης 
αποφάσεων και την εξουσία καθορισμού 
της στρατηγικής, των στόχων και της 
συνολικής κατεύθυνσης της επιχείρησης ή 
του παρόχου υπηρεσιών δεδομένων. Το 
διοικητικό όργανο περιλαμβάνει πρόσωπα 
που διευθύνουν ουσιαστικά τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης·

Or. en

Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30) «αλγοριθμικές συναλλαγές»: οι 
συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, 
όταν ένας αλγόριθμος υπολογιστή 
καθορίζει αυτόματα μεμονωμένες 
παραμέτρους εντολών, όπως π.χ. σχετικά 
με την έναρξη της εντολής, τον χρόνο, την 
τιμή ή την ποσότητα της εντολής ή τον 
τρόπο διαχείρισης της εντολής μετά την 
υποβολή της, με ελάχιστη ή καμία 
ανθρώπινη παρέμβαση. Ο ορισμός αυτός 
δεν περιλαμβάνει συστήματα που 
χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς 
της δρομολόγησης εντολών σε έναν ή 

30) «αλγοριθμικές συναλλαγές»: οι 
συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, 
όταν ένας αλγόριθμος υπολογιστή 
καθορίζει αυτόματα μεμονωμένες 
παραμέτρους εντολών, όπως π.χ. σχετικά 
με την έναρξη της εντολής, τον χρόνο, την 
τιμή ή την ποσότητα της εντολής ή τον 
τρόπο διαχείρισης της εντολής μετά την 
υποβολή της, με ελάχιστη ή καμία 
ανθρώπινη παρέμβαση. Ο ορισμός αυτός 
δεν περιλαμβάνει συστήματα που 
χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς 
της δρομολόγησης εντολών σε έναν ή 
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περισσότερους τόπους διαπραγμάτευσης ή 
για την επιβεβαίωση εντολών,

περισσότερους τόπους διαπραγμάτευσης ή 
για την επιβεβαίωση εντολών ή για την 
εκτέλεση εντολών πελατών ή την 
εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων μέσω 
του καθορισμού μιας παραμέτρου της 
εντολής·

Or. en

Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) «Διαπραγμάτευση υψηλής 
συχνότητας»: η διαπραγμάτευση σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα με ταχύτητες  
στις οποίες ο φυσικός χρόνος απόκρισης 
του μηχανισμού διαβίβασης, ακύρωσης ή 
τροποποίησης των εντολών καθίσταται ο 
καθοριστικός παράγοντας του χρόνου 
που απαιτείται για τη κοινοποίηση της 
οδηγίας στο τόπο διαπραγμάτευσης ή για 
την εκτέλεση μιας συναλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο 30 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30β) «Στρατηγική συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας»: στρατηγική συναλλαγών 
όσον αφορά συναλλαγές για ίδιο 
λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό μέσο η 
οποία εμπεριέχει συναλλαγές υψηλής 
συχνότητας και διαθέτει τουλάχιστον 
τέσσερα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:
(i) χρησιμοποιεί διευκολύνσεις 
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συντοπισμού·
(ii) αφορά ημερήσια ανακύκληση 
χαρτοφυλακίου ύψους τουλάχιστον 50%· 
(iii) η αναλογία των εντολών προς τις 
συναλλαγές υπερβαίνει το 4:1·
(iv) το ποσοστό των εντολών που 
ακυρώνονται υπερβαίνει το 20%·
(v) οι περισσότερες θέσεις που 
λαμβάνονται διακανονίζονται εντός της 
ίδιας ημέρας·
(vi) άνω του 50% των εντολών ή των 
συναλλαγών πραγματοποιούνται σε 
τόπους διαπραγμάτευσης που 
προσφέρουν εκπτώσεις ή μειώσεις σε 
εντολές που παρέχουν ρευστότητα και 
είναι επιλέξιμες για τέτοιες εκπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα  για τον 
προσδιορισμό ορισμένων τεχνικών 
στοιχείων  των ορισμών της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου , για να τους 
προσαρμόσει στις εξελίξεις της αγοράς .

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα  για τον 
προσδιορισμό ορισμένων τεχνικών 
στοιχείων  των ορισμών των σημείων (3), 
(11), (12), (27), (28), (29), (30), (30α), 
(30β), (31), (32), (33) της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου , για να τους 
προσαρμόσει στις εξελίξεις της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [31 Δεκεμβρίου 2016].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις ...*. .
______________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν 
λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων το αργότερο έως τις [31 
Δεκεμβρίου 2016].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν 
λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων το αργότερο έως τις ...*. 

______________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.



PR\895700EL.doc 43/145 PE485.882v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει αυτά τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις ...*.
______________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [31 Δεκεμβρίου 2014].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
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Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε 
δομημένες καταθέσεις που εκδίδονται 
από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
είναι μέλη ενός συστήματος εγγύησης των 
καταθέσεων το οποίο αναγνωρίζεται 
βάσει της οδηγίας 94/19/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 1994 σχετικά 
με τα συστήματα εγγύησης των 
καταθέσεων1 .
____________________

1 ΕΕ L 135, 31.05.94, σελ. 5.

Or. en

Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι καταγραφές περιλαμβάνουν τις 
συνδιαλέξεις ή τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες που αφορούν, τουλάχιστον, 
συναλλαγές διενεργούμενες για ίδιο 
λογαριασμό και εντολές πελατών, όταν 
παρέχονται υπηρεσίες παραλαβής και 
διαβίβασης εντολών και εκτέλεσης 
εντολών για λογαριασμό πελατών.

Τα κράτη μέλη καταγωγής αναγνωρίζουν 
ως κατάλληλες  καταγραφές  που 
αφορούν, τουλάχιστον, συναλλαγές 
διενεργούμενες για ίδιο λογαριασμό και 
εντολές πελατών, όταν παρέχονται 
υπηρεσίες παραλαβής και διαβίβασης 
εντολών και εκτέλεσης εντολών για 
λογαριασμό πελατών, είτε:

(α) την καταγραφή των συνδιαλέξεων ή 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών· είτε
(β) την κατάλληλη τεκμηρίωση του 
περιεχομένου των συνδιαλέξεων ή των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για 
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παράδειγμα με τη μορφή πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι καταγραφές των συνδιαλέξεων ή των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
καταγράφονται σύμφωνα με το εδάφιο 1 
παρέχονται στους εμπλεκόμενους πελάτες 
κατόπιν αιτήματος και φυλάσσονται για 
μέγιστη περίοδο τριών ετών.

Τα κράτη μέλη απαιτούν να φυλάσσονται
οι καταγραφές αυτές για περίοδο τριών 
ετών.

Or. en

Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 94 σχετικά με 
μέτρα  για τον καθορισμό των 
συγκεκριμένων οργανωτικών 
προϋποθέσεων οι οποίες καθορίζονται στις 
παραγράφους 2 έως 9 που πρέπει να 
πληρούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων, και 
τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με 
το άρθρο 43  να παρέχουν/ασκούν τις 
διάφορες επενδυτικές 
υπηρεσίες/δραστηριότητες και 
παρεπόμενες υπηρεσίες ή συνδυασμούς 
υπηρεσιών .

12. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 94 σχετικά με 
μέτρα  για τον καθορισμό των 
συγκεκριμένων οργανωτικών 
προϋποθέσεων οι οποίες καθορίζονται στις 
παραγράφους 2 έως 9 που πρέπει να 
πληρούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων, και 
τα υποκαταστήματα χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων τρίτων χωρών που έχουν λάβει 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 43  να 
παρέχουν/ασκούν τις διάφορες επενδυτικές 
υπηρεσίες/δραστηριότητες και 
παρεπόμενες υπηρεσίες ή συνδυασμούς 
υπηρεσιών .

Or. en
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Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αλγοριθμικές συναλλαγές Αλγοριθμική και υψηλής συχνότητας 
διαπραγμάτευση

Or. en

Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί τις αλγοριθμικές συναλλαγές 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά συστήματα 
και ελέγχους κινδύνου προκειμένου να 
διασφαλίζει ότι τα συστήματα συναλλαγών 
της είναι ανθεκτικά και διαθέτουν επαρκή 
δυναμικότητα, υπόκεινται σε κατάλληλα 
όρια συναλλαγών και αποτρέπουν την 
αποστολή εσφαλμένων εντολών ή τη 
λειτουργία του συστήματος κατά τρόπο 
που ενδέχεται να δημιουργήσει ή να 
συμβάλλει στην μη εύρυθμη λειτουργία 
της αγοράς. Μια τέτοια επιχείρηση 
χρησιμοποιεί επίσης αποτελεσματικά 
συστήματα και ελέγχους κινδύνου 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα 
συστήματα διαπραγμάτευσης δεν δύνανται 
να χρησιμοποιούνται για σκοπό που είναι 
αντίθετος στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[MAR] ή στους κανόνες ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης με τον οποίο συνδέονται.
Η επιχείρηση έχει καθιερώσει 
αποτελεσματικές διευθετήσεις 
επιχειρηματικής συνέχειας για την 
αντιμετώπιση κάθε απρόβλεπτης αστοχίας 
στα συστήματα συναλλαγών της και 
διασφαλίζει ότι τα συστήματά της έχουν 
υποβληθεί σε πλήρεις δοκιμές και 
παρακολουθούνται ορθώς ώστε να 

1. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί τις αλγοριθμικές ή υψηλής 
συχνότητας συναλλαγές χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά συστήματα και ελέγχους 
κινδύνου προκειμένου να διασφαλίζει ότι 
τα συστήματα συναλλαγών της είναι 
ανθεκτικά και διαθέτουν επαρκή 
δυναμικότητα, υπόκεινται σε κατάλληλα 
όρια συναλλαγών και αποτρέπουν την 
αποστολή εσφαλμένων εντολών ή τη 
λειτουργία του συστήματος κατά τρόπο 
που ενδέχεται να δημιουργήσει ή να 
συμβάλλει στην μη εύρυθμη λειτουργία 
της αγοράς. Μια τέτοια επιχείρηση 
χρησιμοποιεί επίσης αποτελεσματικά 
συστήματα και ελέγχους κινδύνου 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα 
συστήματα διαπραγμάτευσης δεν δύνανται 
να χρησιμοποιούνται για σκοπό που είναι 
αντίθετος στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/... 
[MAR] ή στους κανόνες ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης με τον οποίο συνδέονται.
Η επιχείρηση έχει καθιερώσει 
αποτελεσματικές διευθετήσεις 
επιχειρηματικής συνέχειας για την 
αντιμετώπιση κάθε απρόβλεπτης αστοχίας 
στα συστήματα συναλλαγών της και 
διασφαλίζει ότι τα συστήματά της έχουν 
υποβληθεί σε πλήρεις δοκιμές και 
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διασφαλίζεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις 
της παρούσας παραγράφου.

παρακολουθούνται ορθώς ώστε να 
διασφαλίζεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις 
της παρούσας παραγράφου.

Or. en

Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μια στρατηγική αλγοριθμικών 
συναλλαγών λειτουργεί συνεχώς κατά τις 
ώρες συναλλαγών του τόπου 
διαπραγμάτευσης στον οποίο αποστέλλει 
τις εντολές ή μέσω των συστημάτων με τα 
οποία εκτελεί συναλλαγές. Οι παράμετροι 
ή τα όρια συναλλαγών μιας στρατηγικής
αλγοριθμικών συναλλαγών διασφαλίζουν 
ότι με την στρατηγική υποβάλλονται 
σταθερές προσφορές σε ανταγωνιστικές 
τιμές με αποτέλεσμα την παροχή 
ρευστότητας σε τακτική και συνεχή βάση 
στους εν λόγω τόπους διαπραγμάτευσης 
ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από τις 
ισχύουσες συνθήκες στις αγορές.

3. Όταν μια επιχείρηση επενδύσεων 
δραστηριοποιείται στο πλαίσιο 
στρατηγικής συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας  που πληροί τους όρους  του 
άρθρου 4 παράγραφος 30β σημείο (vi) η
στρατηγική αυτή λειτουργεί συνεχώς κατά 
τις ώρες συναλλαγών του τόπου 
διαπραγμάτευσης στον οποίο αποστέλλει 
τις εντολές ή μέσω των συστημάτων με τα 
οποία εκτελεί συναλλαγές. Οι παράμετροι 
ή τα όρια συναλλαγών μιας τέτοιας
στρατηγικής συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας διασφαλίζουν ότι με την 
στρατηγική υποβάλλονται σταθερές 
προσφορές σε ανταγωνιστικές τιμές με 
αποτέλεσμα την παροχή ρευστότητας σε 
τακτική και συνεχή βάση στους εν λόγω 
τόπους διαπραγμάτευσης ανά πάσα στιγμή, 
ανεξάρτητα από τις ισχύουσες συνθήκες 
στις αγορές.

Or. en

Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
παρέχει άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε 
τόπο διαπραγμάτευσης χρησιμοποιεί 

4. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν 
παρέχουν άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση 
σε τόπο διαπραγμάτευσης.
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αποτελεσματικά συστήματα και ελέγχους 
που διασφαλίζουν ορθή αξιολόγηση και 
αναθεώρηση της καταλληλότητας των 
προσώπων που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία, ότι τα πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία 
εμποδίζονται να υπερβούν 
προκαθορισμένα διαπραγματευτικά και 
πιστωτικά όρια, ότι οι συναλλαγές από 
πρόσωπα που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία παρακολουθούνται καταλλήλως 
και ότι με τους κατάλληλους ελέγχους 
κινδύνων αποτρέπονται οι συναλλαγές 
που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια 
την επιχείρηση επενδύσεων ή που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν ή να 
συμβάλλουν σε μια μη εύρυθμη αγορά, ή 
να έρθουν σε αντίθεση με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. [MAR] ή τους κανόνες του 
τόπου διαπραγμάτευσης. Η επιχείρηση 
επενδύσεων διασφαλίζει ότι υπάρχει 
δεσμευτική γραπτή συμφωνία μεταξύ της 
επιχείρησης και του προσώπου σχετικά 
με τα βασικά δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που ανακύπτουν από την 
παροχή της υπηρεσίας και ότι βάσει της 
συμφωνίας η επιχείρηση φέρει την 
ευθύνη της διασφάλισης της 
συμμόρφωσης των συναλλαγών που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυτή με τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [MAR] και των 
κανόνων του τόπου διαπραγμάτευσης.

Or. en

Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές της αγοράς που 
εκμεταλλεύονται ΠΜΔ ή ΟΜΔ να 

7. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές της αγοράς που 
εκμεταλλεύονται ΠΜΔ ή ΟΜΔ να 
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παρέχουν στην αρμόδια αρχή λεπτομερή 
περιγραφή της λειτουργίας του ΠΜΔ ή του 
ΟΜΔ. Κάθε χορήγηση άδειας λειτουργίας 
σε επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστή 
της αγοράς ως ΠΜΔ ή ΟΜΔ 
γνωστοποιείται στην ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ 
καταρτίζει κατάλογο με όλους τους ΠΜΔ 
και ΟΜΔ στην Ένωση. Ο κατάλογος 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
υπηρεσίες που παρέχει ένας ΠΜΔ ή ΟΜΔ 
και περιλαμβάνει τον μοναδικό κωδικό 
ταυτοποίησης του ΠΜΔ ή του ΟΜΔ προς 
χρήση σε εκθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 
23 παράγραφος 3 και τα άρθρα 5 και 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR]. Το 
μητρώο επικαιροποιείται τακτικά. Η 
ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και τηρεί 
επικαιροποιημένο τον εν λόγω κατάλογο 
στον ιστότοπό της.

παρέχουν στην αρμόδια αρχή λεπτομερή 
περιγραφή της λειτουργίας του ΠΜΔ ή του 
ΟΜΔ. Κάθε χορήγηση άδειας λειτουργίας 
σε επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστή 
της αγοράς ως ΠΜΔ ή ΟΜΔ 
γνωστοποιείται στην ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ 
καταρτίζει κατάλογο με όλους τους ΠΜΔ 
και ΟΜΔ στην Ένωση. Ο κατάλογος 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
υπηρεσίες που παρέχει ένας ΠΜΔ ή ΟΜΔ 
και περιλαμβάνει τον μοναδικό κωδικό 
ταυτοποίησης του ΠΜΔ ή του ΟΜΔ προς 
χρήση σε εκθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 
23 παράγραφος 3 και τα άρθρα 5 και 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR]. Το 
μητρώο επικαιροποιείται τακτικά. Η 
ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και τηρεί 
επικαιροποιημένο τον εν λόγω κατάλογο 
στον ιστότοπό της.

Or. en

Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό του 
περιεχομένου και της μορφής της 
περιγραφής και της γνωστοποίησης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 8.

8. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό του 
περιεχομένου και της μορφής της 
περιγραφής και της γνωστοποίησης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 7.

Or. en

Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν 
λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν 
λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
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προτύπων το αργότερο έως τις [31 
Δεκεμβρίου 2016].

προτύπων το αργότερο έως τις ...*.

______________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, όταν οι 
ΟΜΔ προβλέπουν ή επιτρέπουν την 
πραγματοποίηση αλγοριθμικών 
συναλλαγών μέσω των συστημάτων τους, 
διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα, 
διαδικασίες και διευθετήσεις σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 51.

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, όταν οι 
ΟΜΔ προβλέπουν ή επιτρέπουν την 
πραγματοποίηση αλγοριθμικών  ή υψηλής 
συχνότητας συναλλαγών μέσω των 
συστημάτων τους, διαθέτουν 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις σύμφωνα με τους όρους 
του άρθρου 51.

Or. en

Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη  διασφαλίζουν ότι τα 
επενδυτικά προϊόντα ή οι δομημένες 
καταθέσεις που διατίθενται προς πώληση 
σε  επαγγελματίες ή ιδιώτες πελάτες  
σχεδιάζονται από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες  
προσδιορισμένης αγοράς στόχου στο 
πλαίσιο της σχετικής κατηγορίας 
πελατών και ότι η επιχείρηση επενδύσεων 
λαμβάνει εύλογα μέτρα προκειμένου να 
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εξασφαλίσει ότι το επενδυτικό προϊόν 
διατίθεται στην αγορά και διανέμεται 
στους πελάτες στο πλαίσιο της ομάδας 
στόχου.

Or. en

Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την επιχείρηση επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες της· κατά την παροχή 
επενδυτικών συμβουλών οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν εάν οι συμβουλές 
παρέχονται σε ανεξάρτητη βάση και εάν 
στηρίζονται σε ευρεία ή πιο περιορισμένη 
ανάλυση της αγοράς και αναφέρεται εάν η 
επιχείρηση επενδύσεων θα διαθέσει στον 
πελάτη διαρκή αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που προτείνονται στους πελάτες,

– την επιχείρηση επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες της· κατά την παροχή 
επενδυτικών συμβουλών οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν εκ των προτέρων εάν οι 
συμβουλές παρέχονται σε συνδυασμό με 
την αποδοχή ή παραλαβή διαφόρων 
μορφών κινήτρων από τρίτους  και εάν 
στηρίζονται σε ευρεία ή πιο περιορισμένη 
ανάλυση της αγοράς και αναφέρεται εάν η 
επιχείρηση επενδύσεων θα διαθέσει στον 
πελάτη περιοδική αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που προτείνονται στους πελάτες,

Or. en

Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις 
προτεινόμενες επενδυτικές στρατηγικές·
εδώ θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
κατάλληλη καθοδήγηση και 
προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους 
που συνδέονται με τις επενδύσεις στα εν 
λόγω μέσα ή με την υιοθέτηση των εν 
λόγω επενδυτικών στρατηγικών,

– τις δομές προϊόντων και την 
κατηγοριοποίηση των πελατών της 
επιδιωκόμενης αγοράς στόχου, τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα και τις 
προτεινόμενες επενδυτικές στρατηγικές·  
εδώ θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
κατάλληλη καθοδήγηση και 
προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους 
που συνδέονται με τις επενδύσεις στις εν 
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λόγω δομές προϊόντων και μέσα ή με την 
υιοθέτηση των εν λόγω επενδυτικών 
στρατηγικών,

Or. en

Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο πρέπει να παρέχονται σε 
κατανοητή μορφή κατά τρόπο  ώστε οι 
πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες  να είναι 
ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση 
και τους κινδύνους της προσφερόμενης 
επενδυτικής υπηρεσίας και του 
συγκεκριμένου τύπου του προτεινόμενου 
χρηματοπιστωτικού μέσου και ως εκ 
τούτου να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
επενδυτικές αποφάσεις . Οι πληροφορίες 
αυτές μπορεί να παρέχονται σε 
τυποποιημένη μορφή.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο παρέχονται σε κατανοητή 
μορφή κατά τρόπο  ώστε οι πελάτες ή οι 
δυνητικοί πελάτες  να είναι ευλόγως σε 
θέση να κατανοούν τη φύση και τους 
κινδύνους της προσφερόμενης επενδυτικής 
υπηρεσίας και του συγκεκριμένου τύπου 
του προτεινόμενου χρηματοπιστωτικού 
μέσου και ως εκ τούτου να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις . Οι 
πληροφορίες αυτές μπορεί να παρέχονται 
σε τυποποιημένη μορφή.

Or. en

Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων 
ενημερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται 
επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση, η επιχείρηση:

5. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων 
ενημερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται 
επενδυτικές συμβουλές έναντι αμοιβής, η 
επιχείρηση ενημερώνει επίσης τον πελάτη 
κατά πόσον τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
που συνιστά περιορίζονται σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα εκδιδόμενα ή 
παρεχόμενα από οντότητες που έχουν 
στενούς δεσμούς με την επιχείρηση 
επενδύσεων.
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Or. en

Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) αξιολογεί έναν επαρκώς μεγάλο αριθμό 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
διατίθενται στην αγορά. Τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν πρέπει να 
περιορίζονται στα χρηματοπιστωτικά 
μέσα που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που συνδέονται στενά με την 
επιχείρηση επενδύσεων,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) δεν αποδέχεται και δεν λαμβάνει 
αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά 
οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται 
από τρίτο ή από πρόσωπο που ενεργεί για 
λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την 
παροχή της υπηρεσίας προς τους 
πελάτες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά την παροχή διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου, η επιχείρηση επενδύσεων 
δεν αποδέχεται και δεν λαμβάνει αμοιβές, 
προμήθειες ή άλλα χρηματικά οφέλη που 
καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτο ή 
από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό 
τρίτου σε σχέση με την παροχή της 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

6. Κατά την παροχή διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου, η επιχείρηση επενδύσεων, 
πριν από τη συμφωνία, ενημερώνει τον 
πελάτη της για την αναμενόμενη κλίμακα 
των αντιπαροχών. Η περιοδική έκθεση 
αποκαλύπτει όλες τις καταβληθείσες ή 
εισπραχθείσες αντιπαροχές κατά την 
προηγούμενη περίοδο.

Or. en

Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν μια υπηρεσία επενδύσεων 
προσφέρεται σε συνδυασμό με άλλη 
υπηρεσία ή προϊόν ως μέρος δέσμης ή ως 
όρος για την ίδια συμφωνία ή δέσμη, η 
επιχείρηση επενδύσεων ενημερώνει τον 
πελάτη για τη δυνατότητα αγοράς των 
διάφορων στοιχείων ανεξάρτητα και 
παρέχει χωριστή τεκμηρίωση για το 
κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου.

7. Εάν μια υπηρεσία επενδύσεων 
προσφέρεται σε ιδιώτη πελάτη σε 
συνδυασμό με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
μέρος δέσμης ή ως όρος για την ίδια 
συμφωνία ή δέσμη, η επιχείρηση 
επενδύσεων ενημερώνει τον πελάτη για τη 
δυνατότητα αγοράς των διάφορων 
στοιχείων ανεξάρτητα και παρέχει χωριστή 
τεκμηρίωση για το κόστος και τις 
επιβαρύνσεις κάθε στοιχείου.

Or. en

Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει το αργότερο μέχρι 
τις [] και επικαιροποιεί περιοδικά 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
αξιολόγηση και την εποπτεία των 
διασταυρούμενων πωλήσεων, στις οποίες 

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει μέχρι τις ...* και 
επικαιροποιεί περιοδικά κατευθυντήριες 
γραμμές για την αξιολόγηση και την 
εποπτεία των διασταυρούμενων 
πωλήσεων, στις οποίες αναφέρονται 
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αναφέρονται συγκεκριμένα καταστάσεις 
στις οποίες οι πρακτικές των 
διασταυρούμενων πωλήσεων δεν 
συνάδουν με τις υποχρεώσεις της 
παραγράφου 1.

συγκεκριμένα καταστάσεις στις οποίες οι 
πρακτικές των διασταυρούμενων 
πωλήσεων δεν συνάδουν με τις 
υποχρεώσεις της παραγράφου 1.

______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα εφαρμογής 
για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων 
επενδύσεων με τις ανωτέρω αρχές κατά 
την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων 
υπηρεσιών στους πελάτες τους. Οι εν λόγω 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις λαμβάνουν 
υπόψη:

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα εφαρμογής 
για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων 
επενδύσεων με τις αρχές του παρόντος 
άρθρου κατά την παροχή επενδυτικών ή 
παρεπόμενων υπηρεσιών στους πελάτες 
τους. Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις λαμβάνουν υπόψη:

Or. en

Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων παρέχει 
επενδυτικές συμβουλές ή διαχείριση 
χαρτοφυλακίου, οφείλει να αντλεί τις 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη 
γνώση και την πείρα του πελάτη ή του 
δυνητικού πελάτη στον επενδυτικό τομέα 
σε σχέση με τον συγκεκριμένο τύπο 

1. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων παρέχει 
επενδυτικές συμβουλές ή διαχείριση 
χαρτοφυλακίου, οφείλει να αντλεί τις 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη 
γνώση και την πείρα του πελάτη ή του 
δυνητικού πελάτη στον επενδυτικό τομέα 
σε σχέση με τον συγκεκριμένο τύπο 
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προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και σχετικά 
με τη χρηματοοικονομική κατάσταση και 
τους επενδυτικούς στόχους του, ώστε να 
μπορεί να του συστήσει τις επενδυτικές 
υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
που είναι κατάλληλα για την περίπτωσή 
του.

προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και σχετικά 
με τη χρηματοοικονομική κατάσταση, την 
ανθεκτικότητα ως προς την ανάληψη 
κινδύνων και τους επενδυτικούς στόχους 
του, ώστε να μπορεί να του συστήσει τις 
επενδυτικές υπηρεσίες και τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι 
κατάλληλα για την περίπτωσή του και, 
ειδικότερα, συμβιβάζονται με την 
ανθεκτικότητά του ως προς την ανάληψη 
κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι υπηρεσίες που προβλέπονται σε
οιοδήποτε από τα ακόλουθα 
χρηματοπιστωτικά μέσα:

α) οι υπηρεσίες σχετίζονται με οιοδήποτε 
από τα ακόλουθα χρηματοπιστωτικά μέσα:

Or. en

Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει από την 
επιχείρηση επενδύσεων επαρκείς αναφορές 
σχετικά με τις υπηρεσίες που του παρέχει. 
Στις αναφορές αυτές περιλαμβάνονται 
περιοδικές ανακοινώσεις προς τους 
πελάτες, λαμβανομένων υπόψη του τύπου 
του λογαριασμού και της πολυπλοκότητας 
των συναφών χρηματοπιστωτικών μέσων 
και της φύσης της υπηρεσίας που 
παρέχεται στον πελάτη και
περιλαμβάνεται, όπου συντρέχει η 
περίπτωση, το κόστος των συναλλαγών και 

5. Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει από την 
επιχείρηση επενδύσεων επαρκείς αναφορές 
σχετικά με τις υπηρεσίες που του παρέχει. 
Στις αναφορές αυτές περιλαμβάνονται 
περιοδικές ανακοινώσεις προς τους 
πελάτες, λαμβανομένων υπόψη του τύπου 
του λογαριασμού και της πολυπλοκότητας 
των συναφών χρηματοπιστωτικών μέσων 
και της φύσης της υπηρεσίας που 
παρέχεται στον πελάτη και
περιλαμβάνεται, όπου συντρέχει η 
περίπτωση, το κόστος των συναλλαγών και 
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των υπηρεσιών που εκτελούνται ή 
παρέχονται για λογαριασμό του. Κατά την 
παροχή επενδυτικών συμβουλών, η 
επιχείρηση επενδύσεων προσδιορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο οι παρεχόμενες 
συμβουλές ανταποκρίνονται στα 
προσωπικά χαρακτηριστικά του πελάτη.

των υπηρεσιών που εκτελούνται ή 
παρέχονται για λογαριασμό του. Κατά την 
παροχή επενδυτικών συμβουλών σε 
ιδιώτες πελάτες, η επιχείρηση επενδύσεων 
παρέχει στον πελάτη μια καταγραφή, σε 
σταθερό μέσο, όπου προσδιορίζονται κατ’ 
ελάχιστο όριο οι στόχοι του πελάτη, η 
σύσταση και ο τρόπος με τον οποίο οι 
παρεχόμενες συμβουλές ανταποκρίνονται 
στα προσωπικά χαρακτηριστικά του 
πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 78
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει το αργότερο
μέχρι τις [] και επικαιροποιεί περιοδικά 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
αξιολόγηση χρηματοπιστωτικών μέσων 
στα οποία έχουν ενσωματωθεί μέσα που 
καθιστούν δύσκολη την κατανόηση από 
την πλευρά του πελάτη του εγκυμονούντος 
κινδύνου σύμφωνα με την παράγραφο 3 
στοιχείο α).

7. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει μέχρι τις ...* και 
επικαιροποιεί περιοδικά κατευθυντήριες 
γραμμές για την αξιολόγηση 
χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία 
έχουν ενσωματωθεί μέσα που καθιστούν 
δύσκολη την κατανόηση από την πλευρά 
του πελάτη του εγκυμονούντος κινδύνου 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο α).

______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από κάθε τόπο 2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από κάθε τόπο 
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εκτέλεσης να διαθέτει στο κοινό, ατελώς, 
δεδομένα που σχετίζονται με την ποιότητα 
της εκτέλεσης των συναλλαγών που 
διενεργούνται στον συγκεκριμένο τόπο σε 
τουλάχιστον ετήσια βάση. Οι περιοδικές 
εκθέσεις περιλαμβάνουν λεπτομέρειες 
σχετικά με τις τιμές, την ταχύτητα 
εκτέλεσης και την πιθανότητα εκτέλεσης 
ατομικών χρηματοπιστωτικών μέσων.

εκτέλεσης να διαθέτει στο κοινό, ατελώς, 
δεδομένα που σχετίζονται με την ποιότητα 
της εκτέλεσης των συναλλαγών που 
διενεργούνται στον συγκεκριμένο τόπο σε 
τουλάχιστον τριμηνιαία βάση. Οι 
περιοδικές εκθέσεις περιλαμβάνουν 
λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές, την 
ταχύτητα εκτέλεσης και την πιθανότητα 
εκτέλεσης ατομικών χρηματοπιστωτικών 
μέσων.

Or. en

Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να συνοψίζουν 
και να δημοσιοποιούν σε τριμηνιαία 
βάση, για κάθε κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων, τους πέντε 
κορυφαίους τόπους εκτέλεσης όπου 
εκτέλεσαν εντολές πελατών κατά το 
προηγούμενο τρίμηνο.

Or. en

Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να 
παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα 
των ρυθμίσεων και της πολιτικής που 
ακολουθούν ως προς την εκτέλεση 
εντολών, ώστε να εντοπίζουν και – όπου 
αρμόζει – να θεραπεύουν τυχόν ελλείψεις. 
Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις επενδύσεων 

5. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να 
παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα 
των ρυθμίσεων και της πολιτικής που 
ακολουθούν ως προς την εκτέλεση 
εντολών, ώστε να εντοπίζουν και – όπου 
αρμόζει – να θεραπεύουν τυχόν ελλείψεις. 
Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
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οφείλουν να εξετάζουν τακτικά κατά 
πόσον οι τόποι εκτέλεσης που 
προβλέπονται στην πολιτική εκτέλεσης 
εντολών επιτυγχάνουν το βέλτιστο 
αποτέλεσμα για τους πελάτες τους ή μήπως 
χρειάζεται να επιφέρουν αλλαγές στις 
ρυθμίσεις εκτέλεσης εντολών που 
ακολουθούν. Τα κράτη μέλη απαιτούν από 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων να ειδοποιούν 
τους πελάτες για κάθε ουσιαστική αλλαγή 
των ρυθμίσεων και της πολιτικής που 
ακολουθούν ως προς την εκτέλεση 
εντολών.

οφείλουν να εξετάζουν τακτικά κατά 
πόσον οι τόποι εκτέλεσης που 
προβλέπονται στην πολιτική εκτέλεσης 
εντολών επιτυγχάνουν το βέλτιστο 
αποτέλεσμα για τους πελάτες τους ή μήπως 
χρειάζεται να επιφέρουν αλλαγές στις 
ρυθμίσεις εκτέλεσης εντολών που 
ακολουθούν. Η αξιολόγηση αυτή εξετάζει 
επίσης ποιες αλλαγές πολιτικής 
χρειάζονται υπό το πρίσμα των 
πληροφοριών που δημοσιοποιούνται 
βάσει των παραγράφων 2 και 4α. Τα 
κράτη μέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να ειδοποιούν τους πελάτες 
για κάθε ουσιαστική αλλαγή των 
ρυθμίσεων και της πολιτικής που 
ακολουθούν ως προς την εκτέλεση 
εντολών.

Or. en

Τροπολογία 82
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να συνοψίζουν 
και να δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση, για 
κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών 
μέσων, τους πέντε κορυφαίους τόπους 
εκτέλεσης όπου εκτέλεσαν εντολές 
πελατών κατά το προηγούμενο έτος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 83
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν 
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λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων το αργότερο έως τις [ΧΧΧ].

λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων το αργότερο έως τις ...*.

______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 84
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναστολή και απόσυρση 
χρηματοπιστωτικών μέσων από τη 
διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ

Αναστολή και απόσυρση 
χρηματοπιστωτικών μέσων από τη 
διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ ή ΟΜΔ

Or. en

Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ, οι οποίοι αναστέλλουν ή αποσύρουν 
από τη διαπραγμάτευση ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο να δημοσιοποιούν 
την απόφαση αυτή, να την κοινοποιούν 
στις ρυθμιζόμενες αγορές, σε άλλους ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο, και να 
κοινοποιούν σχετικές πληροφορίες στην 
αρμόδια αρχή. Η εν λόγω αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών. Τα κράτη μέλη απαιτούν 
από τις άλλες ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο να αναστέλλουν ή 
να αποσύρουν επίσης το 
χρηματοπιστωτικό αυτό μέσο από τη 
διαπραγμάτευση όταν η αναστολή ή 
απόσυρση οφείλεται στη μη κοινοποίηση 
πληροφοριών σχετικά με τον εκδότη ή το 
χρηματοπιστωτικό μέσο, εκτός των 
περιπτώσεων που αυτό θα μπορούσε να 
προκαλέσει σημαντική ζημία στα 
συμφέροντα των επενδυτών ή στην 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τις άλλες ρυθμιζόμενες 
αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ να κοινοποιούν 
την απόφαση τους στην οικεία αρμόδια 
αρχή και σε όλες τις ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ και ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το 
ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο, 
συμπεριλαμβάνοντας και επεξήγηση αν 
πρόκειται για απόφαση μη αναστολής ή 
απόσυρσης του χρηματοπιστωτικού μέσου 
από τη διαπραγμάτευση.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ, οι οποίοι αναστέλλουν ή 
αποσύρουν από τη διαπραγμάτευση ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο να δημοσιοποιούν 
την απόφαση αυτή, να την κοινοποιούν 
στις ρυθμιζόμενες αγορές, σε άλλους ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο, και να 
κοινοποιούν σχετικές πληροφορίες στην 
αρμόδια αρχή. Η εν λόγω αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών. Τα κράτη μέλη απαιτούν 
από τις άλλες ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο να αναστέλλουν ή 
να αποσύρουν επίσης το 
χρηματοπιστωτικό αυτό μέσο από τη 
διαπραγμάτευση το ταχύτερο δυνατόν 
όταν η αναστολή ή απόσυρση οφείλεται 
στη μη κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά 
με τον εκδότη ή το χρηματοπιστωτικό 
μέσο, εκτός των περιπτώσεων που αυτό θα 
μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημία 
στα συμφέροντα των επενδυτών ή στην 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τις άλλες ρυθμιζόμενες 
αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ να κοινοποιούν 
την απόφαση τους στην οικεία αρμόδια 
αρχή και σε όλες τις ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ και ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το 
ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο, 
συμπεριλαμβάνοντας και επεξήγηση αν 
πρόκειται για απόφαση μη αναστολής ή 
απόσυρσης του χρηματοπιστωτικού μέσου 
από τη διαπραγμάτευση.

Or. en

Τροπολογία 87
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων το αργότερο έως τις ...*..
______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 88
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [ΧΧΧ].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με τον καθορισμό των 
ειδικών συνθηκών που συνιστούν 
σημαντική ζημία για τα συμφέροντα των 
επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, όπως αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2 και για τον 
καθορισμό θεμάτων όσον αφορά τη μη 
κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον 
εκδότη ή το χρηματοπιστωτικό μέσο, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με τον καθορισμό των 
ειδικών συνθηκών που συνιστούν 
σημαντική ζημία για τα συμφέροντα των 
επενδυτών, την αποσαφήνιση της έννοιας 
του «ταχύτερο δυνατόν» και της 
εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς, όπως αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, και για τον 
καθορισμό θεμάτων όσον αφορά τη μη 
κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον 
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εκδότη ή το χρηματοπιστωτικό μέσο, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένης της αναγκαίας 
διαδικασίας για την άρση της αναστολής 
διαπραγμάτευσης ενός 
χρηματοπιστωτικού μέσου.

Or. en

Τροπολογία 90
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33 διαγράφεται
Αναστολή και απόσυρση μέσων από τη 
διαπραγμάτευση σε ΟΜΔ
1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΟΜΔ, οι οποίοι αναστέλλουν ή 
αποσύρουν από τη διαπραγμάτευση ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο, να 
δημοσιοποιούν την απόφαση αυτή, να την 
κοινοποιούν στις ρυθμιζόμενες αγορές, σε 
άλλους ΠΜΔ και ΟΜΔ που 
διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο και να 
κοινοποιούν σχετικές πληροφορίες στην 
αρμόδια αρχή. Η εν λόγω αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των 
άλλων κρατών μελών.
2. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό της μορφής και του χρόνου 
των κοινοποιήσεων και της δημοσίευσης, 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με τη διαδικασία  του άρθρου 
15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
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Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [ΧΧΧ].

Or. en

Τροπολογία 91
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [ΧΧΧ].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις ...*.
______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 92
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [31 Δεκεμβρίου 2016].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις ...*.
______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 93
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 94
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 11 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [31 Δεκεμβρίου 2016].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις ...*.

______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 95
Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο IV – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις
τρίτων χωρών

Παροχή υπηρεσιών από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων 
χωρών

Or. en
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Τροπολογία 96
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από 
επιχείρηση τρίτης χώρας που σκοπεύει να 
παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες μαζί με κάθε παρεπόμενη 
υπηρεσία προς ιδιώτες πελάτες στο έδαφος 
των εν λόγω κρατών μελών, να 
εγκαταστήσει ένα υποκατάστημα στην 
Ένωση.

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τρίτης χώρας 
που σκοπεύει να παρέχει επενδυτικές 
υπηρεσίες ή δραστηριότητες μαζί με κάθε 
παρεπόμενη υπηρεσία προς ιδιώτες 
πελάτες ή προς επαγγελματίες πελάτες 
κατά την έννοια του τμήματος ΙΙ του 
παραρτήματος, στο έδαφος των εν λόγω 
κρατών μελών, να εγκαταστήσει ένα 
υποκατάστημα στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 97
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 95 
όσον αφορά τρίτη χώρα εάν οι νομικές και 
εποπτικές διευθετήσεις της εν λόγω τρίτης 
χώρας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας στην εν λόγω τρίτη χώρα, με 
τις νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις οι 
οποίες είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας, του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR] και της οδηγίας 
2006/49/ΕΚ [οδηγία για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων] και τα εκτελεστικά τους 
μέτρα και ότι το νομικό πλαίσιο της εν 
λόγω τρίτης χώρας προβλέπει ισοδύναμη 
αμοιβαία αναγνώριση του προληπτικού 
πλαισίου που ισχύει για επιχειρήσεις 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

3. Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 95 παράγραφος 2 όσον αφορά 
τρίτη χώρα, στην οποία θα δηλώνεται εάν 
οι νομικές και εποπτικές διευθετήσεις της 
εν λόγω τρίτης χώρας διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων που έχουν 
λάβει άδεια λειτουργίας στην εν λόγω 
τρίτη χώρα, με τις νομικά δεσμευτικές 
απαιτήσεις οι οποίες είναι ισοδύναμες με 
τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR] και 
της οδηγίας 2006/49/ΕΚ και τα 
εκτελεστικά τους μέτρα και ότι το νομικό 
πλαίσιο της εν λόγω τρίτης χώρας 
προβλέπει ισοδύναμη αμοιβαία 
αναγνώριση του προληπτικού πλαισίου 
που ισχύει για επιχειρήσεις επενδύσεων οι 
οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 98
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι επιχειρήσεις που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 
στην εν λόγω τρίτη χώρα υπόκεινται στη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας και στην 
αποτελεσματική εποπτεία και εφαρμογή 
του νόμου σε συνεχή βάση,

(α) οι επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι 
διαχειριστές αγοράς που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 
στην εν λόγω τρίτη χώρα υπόκεινται στη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας και στην 
αποτελεσματική εποπτεία και εφαρμογή 
του νόμου σε συνεχή βάση,

Or. en

Τροπολογία 99
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι επιχειρήσεις που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 
στην εν λόγω τρίτη χώρα υπόκεινται σε 
επαρκείς απαιτήσεις κεφαλαίων και σε 
κατάλληλες απαιτήσεις που ισχύουν για 
τους μετόχους και τα μέλη του διοικητικού 
τους οργάνου,

(β) οι επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι 
διαχειριστές αγοράς που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 
στην εν λόγω τρίτη χώρα υπόκεινται σε 
επαρκείς απαιτήσεις κεφαλαίων και σε 
κατάλληλες απαιτήσεις που ισχύουν για 
τους μετόχους και τα μέλη του διοικητικού 
τους οργάνου,

Or. en

Τροπολογία 100
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οι επιχειρήσεις που παρέχουν (γ) οι επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι 
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επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 
υπόκεινται σε επαρκείς οργανωτικές 
απαιτήσεις στον τομέα των λειτουργιών 
εσωτερικού ελέγχου,

διαχειριστές αγοράς που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 
υπόκεινται σε επαρκείς οργανωτικές 
απαιτήσεις στον τομέα των λειτουργιών 
εσωτερικού ελέγχου,

Or. en

Τροπολογία 101
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [ΧΧΧ].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις ...*.
______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 102
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 103
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν 
λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων το αργότερο έως τις [31 
Δεκεμβρίου 2016].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν 
λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων το αργότερο έως τις ...*.

______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 104
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εγγράφουν στο μητρώο τις 
επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 41. Το 
κοινό έχει πρόσβαση στο μητρώο, το οποίο 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες για τις 
οποίες η επιχείρηση τρίτης χώρας έχει
λάβει άδεια λειτουργίας. Το μητρώο 
επικαιροποιείται τακτικά. Κάθε άδεια 
λειτουργίας γνωστοποιείται στην ΕΑΚΑΑ.

Τα κράτη μέλη εγγράφουν στο μητρώο τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων 
χωρών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας 
σύμφωνα με το άρθρο 41. Το κοινό έχει 
πρόσβαση στο μητρώο, το οποίο περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ή τις 
δραστηριότητες για τις οποίες τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων 
χωρών έχουν λάβει άδεια λειτουργίας. Το 
μητρώο επικαιροποιείται τακτικά. Κάθε 
άδεια λειτουργίας γνωστοποιείται στην 
ΕΑΚΑΑ.

Or. en

Τροπολογία 105
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(α) αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.
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Δεν κατέχουν ταυτόχρονα περισσότερους
από τους εξής συνδυασμούς καθηκόντων:

Δεν κατέχουν ταυτόχρονα περισσότερο
από:

(i) μία θέση εκτελεστικού μέλους ΔΣ και 
δύο θέσεις μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ,

(i) μία θέση εκτελεστικού μέλους ΔΣ · ή

(ii) τέσσερις θέσεις μη εκτελεστικού 
μέλους ΔΣ.

(ii) δύο θέσεις μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ.

Οι θέσεις εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού 
μέλους ΔΣ εντός του ίδιου ομίλου 
υπολογίζονται ως μία θέση.

Η θέση εκτελεστικού μέλους ΔΣ μπορεί 
να συνδυαστεί με θέση μη εκτελεστικού 
μέλους ΔΣ εντός του ίδιου ομίλου. Οι 
θέσεις εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού 
μέλους ΔΣ εντός του ίδιου ομίλου 
υπολογίζονται ως μία θέση.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
εξουσιοδοτήσουν ένα μέλος του 
διοικητικού οργάνου ενός διαχειριστή 
αγοράς να συνδυάζει περισσότερες θέσεις 
μέλους ΔΣ από τις επιτρεπόμενες στο 
προηγούμενο εδάφιο, λαμβάνοντας υπόψη 
τις συγκεκριμένες συνθήκες καθώς και τη 
φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα 
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 
επενδύσεων.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
εξουσιοδοτήσουν ένα μέλος του 
διοικητικού οργάνου ενός διαχειριστή 
αγοράς να κατέχει περισσότερες θέσεις 
μέλους ΔΣ από τις επιτρεπόμενες στο 
προηγούμενο εδάφιο, ή μπορούν να 
απαιτήσουν την κατοχή λιγότερων 
θέσεων μέλους ΔΣΣ, λαμβάνοντας υπόψη 
τις συγκεκριμένες συνθήκες καθώς και τη 
φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα 
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 
επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 106
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) εξασφαλίζουν τη λειτουργία 
αποτελεσματικών συστημάτων για τον 
εντοπισμό και τη διαχείριση 
συγκρούσεων μεταξύ του διαχειριστή 
αγοράς και της ρυθμιζόμενης αγοράς ή 
των μελών της και για την εφαρμογή και 
διατήρηση κατάλληλων διευθετήσεων 
διαχωρισμού των διαφορετικών 
επιχειρηματικών λειτουργιών.

Or. en
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Τροπολογία 107
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
εξουσιοδοτήσουν έναν διαχειριστή αγοράς 
να μην συστήσει χωριστή επιτροπή 
ανάδειξης υποψηφίων ανάλογα με τη 
φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα 
των δραστηριοτήτων του διαχειριστή της 
αγοράς.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
εξουσιοδοτήσουν έναν διαχειριστή αγοράς 
να μην συστήσει χωριστή επιτροπή 
ανάδειξης υποψηφίων ανάλογα με τη 
φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα 
των δραστηριοτήτων του διαχειριστή της 
αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει 
ένας ευλόγως συγκρίσιμος εναλλακτικός 
μηχανισμός.

Or. en

Τροπολογία 108
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τις έννοιες της ειλικρίνειας, της 
ακεραιότητας και της ανεξάρτητης 
βούλησης ενός μέλους του διοικητικού 
οργάνου σύμφωνα με την παράγραφο 1 
στοιχείο γ),

(γ) τις έννοιες της ειλικρίνειας, 
ακεραιότητας και ανεξάρτητης βούλησης 
ενός μέλους του διοικητικού οργάνου 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχείο γ), 
λαμβανομένης υπόψη της δυνατότητας 
συγκρούσεων συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 109
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [31 Δεκεμβρίου 2014].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις ...*.
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______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 110
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το διοικητικό όργανο ενός διαχειριστή 
αγοράς μπορεί να διασφαλίζει την ορθή 
και συνετή διαχείριση της ρυθμιζόμενης 
αγοράς που προωθεί την ακεραιότητα της 
αγοράς.

διαγράφεται

Το διοικητικό όργανο παρακολουθεί και 
αξιολογεί περιοδικά την 
αποτελεσματικότητα της οργάνωσης της 
ρυθμιζόμενης αγοράς και λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση 
τυχόν ελλείψεων.
Τα μέλη του διοικητικού οργάνου όταν 
αυτό ενεργεί στο πλαίσιο των εποπτικών 
του καθηκόντων έχουν επαρκή πρόσβαση 
στις πληροφορίες και τα έγγραφα που 
απαιτούνται για την επίβλεψη και την 
παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων της διοίκησης.

Or. en

Τροπολογία 111
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αρνηθεί να 
χορηγήσει άδεια λειτουργίας εάν δεν έχει 
πεισθεί για την εντιμότητα και την πείρα 

7. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αρνηθεί να 
χορηγήσει άδεια λειτουργίας εάν δεν έχει 
πεισθεί για την εντιμότητα και την πείρα 
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των προσώπων που πράγματι διευθύνουν 
την επιχειρηματική δραστηριότητα 
ρυθμιζόμενης αγοράς, ή εάν υπάρχουν 
αντικειμενικοί και εξακριβώσιμοι λόγοι 
που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι το 
διοικητικό όργανο της επιχείρησης μπορεί 
να αποτελέσει απειλή για την 
αποτελεσματική, ορθή και συνετή 
διαχείριση και την ακεραιότητα της 
αγοράς.

των προσώπων που πράγματι διευθύνουν 
την επιχειρηματική δραστηριότητα 
ρυθμιζόμενης αγοράς, ή εάν υπάρχουν 
αντικειμενικοί και εξακριβώσιμοι λόγοι 
που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι το 
διοικητικό όργανο του διαχειριστή αγοράς
μπορεί να αποτελέσει απειλή για την 
αποτελεσματική, ορθή και συνετή 
διαχείριση και την ακεραιότητα της 
αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 112
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Το διοικητικό όργανο του διαχειριστή 
αγοράς έχει τη δυνατότητα να 
διασφαλίζει την υγιή και συνετή 
διαχείριση της ρυθμιζόμενης αγοράς, 
κατά τρόπο ώστε να προωθείται η 
ακεραιότητα της αγοράς.
Το διοικητικό όργανο παρακολουθεί και 
αξιολογεί περιοδικά την 
αποτελεσματικότητα της οργάνωσης της 
ρυθμιζόμενης αγοράς και λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση 
τυχόν ελλείψεων.
Τα μέλη του διοικητικού οργάνου όταν 
αυτό ενεργεί στο πλαίσιο των εποπτικών 
του καθηκόντων έχουν επαρκή πρόσβαση 
στις πληροφορίες και τα έγγραφα που 
απαιτούνται για την επίβλεψη και την 
παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων της διοίκησης.
Το διοικητικό όργανο καταρτίζει, 
ενημερώνει και δημοσιεύει δήλωση για 
τις πολιτικές και πρακτικές στις οποίες 
βασίζεται προκειμένου να καλυφθούν οι 
απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.
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Or. en

Τροπολογία 113
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη απαιτούν η 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι όλες οι εντολές που 
εισάγονται στο σύστημα από μέλος ή 
συμμετέχοντα ισχύουν για διάστημα 
τουλάχιστον 500 χιλιοστών του 
δευτερολέπτου.

Or. en

Τροπολογία 114
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις για την απόρριψη 
εντολών που υπερβαίνουν τα 
προκαθορισμένα όρια όγκου και τιμών ή 
είναι σαφώς εσφαλμένες και να είναι σε 
θέση να προβεί σε προσωρινή διακοπή 
των συναλλαγών σε περίπτωση 
σημαντικής μεταβολής της τιμής ενός 
χρηματοπιστωτικού προϊόντος στην 
αγορά αυτή ή σε συναφή αγορά σε 
σύντομο χρονικό διάστημα και, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, να είναι σε θέση 
να προβεί σε ακύρωση, διαφοροποίηση ή 
διόρθωση μιας συναλλαγής.

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις για την απόρριψη
εντολών που υπερβαίνουν τα 
προκαθορισμένα όρια όγκου και τιμών ή 
είναι σαφώς εσφαλμένες.

Or. en
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Τροπολογία 115
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη απαιτούν να είναι σε 
θέση η ρυθμιζόμενη αγορά να προβεί σε 
προσωρινή διακοπή των συναλλαγών σε 
περίπτωση σημαντικής μεταβολής της 
τιμής ενός χρηματοπιστωτικού προϊόντος 
στην αγορά αυτή ή σε συναφή αγορά σε 
σύντομο χρονικό διάστημα και, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, να είναι σε θέση 
να προβεί σε ακύρωση, διαφοροποίηση ή 
διόρθωση οιασδήποτε συναλλαγής. Τα 
κράτη μέλη απαιτούν από τη ρυθμιζόμενη 
αγορά να εξασφαλίζει ότι οι παράμετροι 
για τη διακοπή των συναλλαγών είναι 
διακριβωμένες κατά τρόπο που λαμβάνει 
υπόψη τη ρευστότητα των διάφορων 
κατηγοριών  και υποκατηγοριών 
περιουσιακών στοιχείων και επαρκεί για 
την αποσόβηση σημαντικών διαταραχών 
της ευταξίας των συναλλαγών. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι η ρυθμιζόμενη 
αγορά γνωστοποιεί τις παραμέτρους για 
τη διακοπή των συναλλαγών και 
οιαδήποτε σημαντική μεταβολή τους 
στην αρμόδια αρχή, η οποία ενημερώνει 
σχετικά την ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ 
δημοσιεύει τις παραμέτρους στον 
ιστότοπό της.

Or. en

Τροπολογία 116
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διαθέτει 
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αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα αλγοριθμικά 
συστήματα συναλλαγών δεν μπορούν να 
δημιουργήσουν ή να συμβάλουν σε μη 
εύρυθμες συνθήκες συναλλαγών στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων για τον περιορισμό της 
αναλογίας ανεκτέλεστων εντολών σε 
σχέση με τις συναλλαγές που μπορούν να 
εισαχθούν στο σύστημα από μέλος ή 
συμμετέχοντα, για την επιβράδυνση της 
ροής των εντολών αν υπάρχει κίνδυνος για 
εξάντληση της χωρητικότητας του 
συστήματος και για τον περιορισμό της 
ελάχιστης μεταβολής τιμών που μπορεί να 
εκτελεστεί στην αγορά.

αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα αλγοριθμικά 
συστήματα συναλλαγών ή τα συστήματα 
συναλλαγών υψηλής συχνότητας δεν 
μπορούν να δημιουργήσουν ή να 
συμβάλουν σε μη εύρυθμες συνθήκες 
συναλλαγών στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων για 
τον περιορισμό της αναλογίας 
ανεκτέλεστων εντολών σε σχέση με τις 
συναλλαγές που μπορούν να εισαχθούν 
στο σύστημα από μέλος ή συμμετέχοντα, 
για την επιβράδυνση της ροής των εντολών 
αν υπάρχει κίνδυνος για εξάντληση της 
χωρητικότητας του συστήματος και για τον 
περιορισμό της ελάχιστης μεταβολής τιμών 
που μπορεί να εκτελεστεί στην αγορά. 
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη απαγορεύουν 
στη ρυθμιζόμενη αγορά να επιτρέπει στα 
μέλη της να παρέχουν άμεση ηλεκτρονική 
πρόσβαση.

Or. en

Τροπολογία 117
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
ρυθμιζόμενη αγορά που επιτρέπει την 
άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση διαθέτει 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα μέλη ή οι 
συμμετέχοντες επιτρέπεται να παρέχουν 
τέτοιου είδους υπηρεσίες μόνο αν 
ανήκουν σε επιχείρηση επενδύσεων με 
άδεια λειτουργίας βάσει της παρούσας 
οδηγίας, ότι ορίζονται και εφαρμόζονται 
κατάλληλα κριτήρια ως προς την 
καταλληλότητα των προσώπων στα 
οποία μπορεί να δοθεί πρόσβαση και ότι 
το μέλος ή ο συμμετέχων φέρουν την 

διαγράφεται
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ευθύνη των εντολών και των συναλλαγών 
που εκτελούνται με την υπηρεσία αυτή.
Τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης ότι η 
ρυθμιζόμενη αγορά ορίζει κατάλληλα 
πρότυπα σχετικά με τους ελέγχους και τα 
όρια για τους κινδύνους κατά τις 
συναλλαγές μέσω της πρόσβασης αυτής 
και δύναται να διακρίνει και, εφόσον είναι 
αναγκαίο, να διακόψει τις εντολές ή τις 
συναλλαγές από πρόσωπο που 
χρησιμοποιεί άμεση ηλεκτρονική 
πρόσβαση ξεχωριστά από τις εντολές ή 
τις συναλλαγές από το μέλος ή τον 
συμμετέχοντα.

Or. en

Τροπολογία 118
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη απαιτούν από μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διασφαλίζει ότι οι 
κανόνες της για τις υπηρεσίες συντοπισμού 
και τις διαρθρώσεις προμηθειών είναι 
διαφανείς, δίκαιοι και δεν εμπεριέχουν 
διακριτική μεταχείριση.

5. Τα κράτη μέλη απαιτούν από μια 
ρυθμιζόμενη αγορά να διασφαλίζει ότι οι 
κανόνες της για τις υπηρεσίες συντοπισμού 
είναι διαφανείς, δίκαιοι και δεν 
εμπεριέχουν διακριτική μεταχείριση.

Or. en

Τροπολογία 119
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τη 
ρυθμιζόμενη αγορά να εξασφαλίζει ότι οι 
διαρθρώσεις προμηθειών της είναι 
διαφανείς και δίκαιες και δεν εισάγουν 
δυσμενείς διακρίσεις, και ότι δεν 
δημιουργούν κίνητρα για εισαγωγή, 
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τροποποίηση ή ακύρωση εντολών ή για 
την εκτέλεση εντολών με τρόπο που 
συμβάλλει σε δυσλειτουργικές συνθήκες 
συναλλαγών ή σε κατάχρηση αγοράς. 
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη απαιτούν από 
τη ρυθμιζόμενη αγορά να χρεώνει 
υψηλότερη προμήθεια για την εισαγωγή 
εντολής που στη συνέχεια ακυρώνεται 
παρά για εντολή που εκτελείται, καθώς 
επίσης υψηλότερη προμήθεια σε 
συμμετέχοντες που εμφανίζουν υψηλή 
αναλογία ακυρωμένων εντολών προς 
εκτελεσμένες εντολές, ώστε να 
αντανακλάται η πρόσθετη επιβάρυνση 
της χωρητικότητας του συστήματος. Τα 
κράτη μέλη επιτρέπουν στη ρυθμιζόμενη 
αγορά να προσαρμόζει τις προμήθειές της 
για ακυρωμένες εντολές ανάλογα με το 
χρονικό διάστημα διατήρησης της 
εντολής.

Or. en

Τροπολογία 120
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τον καθορισμό των όρων βάσει των 
οποίων πρέπει να διακόπτεται η 
διαπραγμάτευση αν υπάρχει σημαντική 
μεταβολή των τιμών σε ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο στην αγορά αυτή 
ή σε σχετική αγορά σε σύντομο χρονικό 
διάστημα,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 121
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την καθιέρωση ελέγχων σχετικά με 
την άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση,

(δ) τον προσδιορισμό των περιστάσεων 
υπό τις οποίες θα ήταν ενδεχομένως 
σκόπιμη η επιβράδυνση της ροής των 
εντολών,

Or. en

Τροπολογία 122
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 7 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τη διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες 
συντοπισμού και οι διαρθρώσεις 
προμηθειών είναι διαφανείς, δίκαιες και 
δεν εμπεριέχουν διακριτική μεταχείριση.

(ε) η διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες 
συντοπισμού και οι διαρθρώσεις 
προμηθειών είναι διαφανείς, δίκαιες και 
δεν εμπεριέχουν διακριτική μεταχείριση
και ότι οι διαρθρώσεις προμηθειών δεν 
δημιουργούν κίνητρα για δυσλειτουργικές 
συνθήκες συναλλαγών ή κατάχρηση 
αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 123
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
διαχειριστή ρυθμιζόμενης αγοράς, ο οποίος 
αναστέλλει ή αποσύρει από τη
διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικό μέσο, 
να δημοσιοποιεί την απόφασή του αυτή να 
την κοινοποιεί σε άλλες ρυθμιζόμενες 
αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ που 
διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο  και να κοινοποιεί 
τις σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια 
αρχή. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τις 

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
διαχειριστή ρυθμιζόμενης αγοράς, ο οποίος 
αναστέλλει ή αποσύρει από τη 
διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικό μέσο, 
να δημοσιοποιεί την απόφασή του αυτή να 
την κοινοποιεί σε άλλες ρυθμιζόμενες 
αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ που 
διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο  και να κοινοποιεί 
τις σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια 
αρχή. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τις 
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αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών 
σχετικά  . Τα κράτη μέλη απαιτούν οι 
άλλες ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ και 
ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο να αναστείλουν ή 
να τερματίσουν τη διαπραγμάτευση του εν 
λόγω χρηματοπιστωτικού μέσου εάν η 
αναστολή ή ο τερματισμός οφείλεται στη 
μη κοινοποίηση πληροφοριών περί του 
εκδότη ή του χρηματοπιστωτικού μέσου 
πλην των περιπτώσεων στις οποίες αυτό θα 
μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημία 
στα συμφέροντα των επενδυτών ή στην 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Τα κράτη 
μέλη απαιτούν οι άλλες ρυθμιζόμενες 
αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ να κοινοποιήσουν 
την απόφασή τους στις αρμόδιες αρχές 
τους και σε όλες τις ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ και ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το 
ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο, 
συμπεριλαμβανομένης και εξήγησης σε 
περίπτωση απόφασης για την μη αναστολή 
ή τερματισμού της διαπραγμάτευσης του 
χρηματοπιστωτικού μέσου.

αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών 
σχετικά  . Τα κράτη μέλη απαιτούν οι 
άλλες ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ και 
ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο να αναστείλουν ή 
να τερματίσουν τη διαπραγμάτευση του εν 
λόγω χρηματοπιστωτικού μέσου το 
ταχύτερο δυνατόν εάν η αναστολή ή ο 
τερματισμός οφείλεται στη μη 
κοινοποίηση πληροφοριών περί του εκδότη 
ή του χρηματοπιστωτικού μέσου πλην των 
περιπτώσεων στις οποίες αυτό θα 
μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημία 
στα συμφέροντα των επενδυτών ή στην 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Τα κράτη 
μέλη απαιτούν οι άλλες ρυθμιζόμενες 
αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ να κοινοποιήσουν 
την απόφασή τους στις αρμόδιες αρχές 
τους και σε όλες τις ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ και ΟΜΔ που διαπραγματεύονται το 
ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο, 
συμπεριλαμβανομένης και εξήγησης σε 
περίπτωση απόφασης για την μη αναστολή 
ή τερματισμού της διαπραγμάτευσης του 
χρηματοπιστωτικού μέσου.

Or. en

Τροπολογία 124
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων το αργότερο έως τις  ...*.
______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 125
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [ΧΧΧ].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 126
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με τον καθορισμό των 
ειδικών συνθηκών που συνιστούν 
σημαντική ζημία για τα συμφέροντα των 
επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, όπως αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2 και για τον 
καθορισμό θεμάτων όσον αφορά τη μη 
κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον 
εκδότη ή το χρηματοπιστωτικό μέσο, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με τον καθορισμό των 
ειδικών συνθηκών που συνιστούν 
σημαντική ζημία για τα συμφέροντα των 
επενδυτών, την αποσαφήνιση της έννοιας 
του «ταχύτερο δυνατόν» και της 
εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς, όπως αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, και για τον 
καθορισμό θεμάτων όσον αφορά τη μη 
κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον 
εκδότη ή το χρηματοπιστωτικό μέσο, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένης της αναγκαίας 
διαδικασίας για την άρση της αναστολής 
διαπραγμάτευσης ενός 
χρηματοπιστωτικού μέσου.

Or. en

Τροπολογία 127
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει αυτά τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις ...*.
______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 128
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι διαχειριστές ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, εφαρμόζουν όρια στον 
αριθμό των συμβάσεων που κάθε μέλος ή 
συμμετέχων στην αγορά μπορεί να 
εισαγάγει στη διάρκεια μιας καθορισμένης 
χρονικής περιόδου ή εναλλακτικούς 
διευθετήσεις με ισοδύναμη ισχύ, όπως 
διαχείριση θέσης με όρια αυτόματης 
επανεξέτασης, που πρέπει να 
εφαρμοστούν προς:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι διαχειριστές 
ΠΜΔ και ΟΜΔ που θέτουν σε 
διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται 
παράγωγα επί εμπορευμάτων, εφαρμόζουν 
όρια στον αριθμό των συμβάσεων που 
κάθε μέλος ή συμμετέχων στην αγορά 
μπορεί να εισαγάγει στη διάρκεια μιας 
καθορισμένης χρονικής περιόδου, με 
στόχο την:

Or. en

Τροπολογία 129
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα όρια ή οι διευθετήσεις είναι διαφανείς
και δεν εμπεριέχουν διακριτική 

Τα όρια είναι διαφανή και δεν εμπεριέχουν 
διακριτική μεταχείριση, καθορίζουν τα 
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μεταχείριση, καθορίζουν τα πρόσωπα για 
τα οποία ισχύουν και τυχόν εξαιρέσεις και 
λαμβάνουν υπ' όψη τη φύση και τη 
σύνθεση των συμμετεχόντων στην αγορά 
και τη χρήση των συμβάσεων 
συναλλαγών. Καθορίζουν σαφή ποσοτικά 
όρια, όπως τον μέγιστο αριθμό συμβάσεων 
τις οποίες μπορεί να συνάψει ένα 
πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της υποκείμενης αγοράς 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των προτύπων παραγωγής, κατανάλωσης 
και μεταφορών στην αγορά.

πρόσωπα για τα οποία ισχύουν και τυχόν 
εξαιρέσεις και λαμβάνουν υπ' όψη τη φύση 
και τη σύνθεση των συμμετεχόντων στην 
αγορά και τη χρήση των συμβάσεων 
συναλλαγών. Ειδικότερα, τα όρια 
προβαίνουν σε διάκριση μεταξύ των 
θέσεων οι οποίες αντικειμενικά 
περιορίζουν τους κινδύνους που 
συνδέονται άμεσα με εμπορικές 
δραστηριότητες σε σχέση με το 
εμπόρευμα και  των λοιπών θέσεων.  
Καθορίζουν σαφή ποσοτικά όρια, όπως τον 
μέγιστο αριθμό συμβάσεων τις οποίες 
μπορεί να συνάψει ή να διατηρεί ένα 
πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της υποκείμενης αγοράς 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των προτύπων παραγωγής, κατανάλωσης 
και μεταφορών στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 130
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές και τους 
διαχειριστές ΠΜΔ και ΟΜΔ που δέχονται 
προς διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων να εφαρμόζουν και άλλους 
ελέγχους θέσεων που είναι αναγκαίοι για 
να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία 
των αγορών, και ειδικότερα να 
περιοριστούν οι δυνατότητες 
χειραγώγησης της αγοράς παραγώγων ή 
των υποκείμενων στοιχείων από 
κατόχους μεγάλων θέσεων, και να 
διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες στην 
αγορά διαθέτουν τις απαραίτητες 
διευθετήσεις για την υλική εκτέλεση της 
σύμβασης όπου αυτό είναι αναγκαίο.   Οι 
έλεγχοι περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να 
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μπορεί ο τόπος διαπραγμάτευσης να 
απαιτεί από τα μέλη ή τους 
συμμετέχοντες να καταργήσουν ή να 
μειώσουν μια θέση.

Or. en

Τροπολογία 131
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι ΠΜΔ και οι 
ΟΜΔ ενημερώνουν την οικεία αρμόδια 
αρχή σχετικά με τις λεπτομέρειες των 
ορίων ή των διευθετήσεων. Η αρμόδια 
αρχή κοινοποιεί τις ίδιες πληροφορίες στην 
ΕΑΚΑΑ η οποία δημοσιεύει και διατηρεί 
στον ιστότοπό της βάση δεδομένων με 
συνόψεις των ορίων ή των διευθετήσεων
που ισχύουν.

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι ΠΜΔ και οι 
ΟΜΔ ενημερώνουν την οικεία αρμόδια 
αρχή σχετικά με τις λεπτομέρειες των 
ορίων. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί τις ίδιες 
πληροφορίες στην ΕΑΚΑΑ η οποία 
δημοσιεύει και διατηρεί στον ιστότοπό της 
βάση δεδομένων με συνόψεις των ορίων 
που ισχύουν.

Or. en

Τροπολογία 132
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με τον καθορισμό 
των ορίων ή των εναλλακτικών 
διευθετήσεων σχετικά με τον αριθμό 
συμβάσεων τις οποίες μπορεί να συνάψει 
ένα πρόσωπο στη διάρκεια μιας 
καθορισμένης χρονικής περιόδου και τις 
αναγκαίες ισοδύναμες επιπτώσεις των 
εναλλακτικών διευθετήσεων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1, καθώς και τους όρους για τις 
εξαιρέσεις. Τα όρια ή οι εναλλακτικές 

διαγράφεται



PR\895700EL.doc 85/145 PE485.882v01-00

EL

διευθετήσεις λαμβάνουν υπόψη τους 
όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 και τα όρια που έχουν οριστεί από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ και τους 
ΟΜΔ. Τα όρια ή οι εναλλακτικές 
διευθετήσεις που καθορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις προηγούνται 
επίσης κάθε μέτρου που επιβάλλεται από 
τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 
72 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 133
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
προκειμένου να αποσαφηνίσει τα όρια 
στον αριθμό των συμβάσεων που μπορεί 
κάποιος να εισάγει εντός καθορισμένου 
χρονικού διαστήματος και τους 
πρόσθετους ελέγχους που είναι αναγκαίοι 
για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, 
καθώς και τις προϋποθέσεις για τις 
εξαιρέσεις και για τη διαπίστωση πότε οι 
θέσεις μειώνουν αντικειμενικά τους 
κινδύνους που συνδέονται άμεσα με 
εμπορικές δραστηριότητες σε σχέση με 
το εμπόρευμα. Τα όρια λαμβάνουν υπόψη 
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, την 
ανάγκη για κατάλληλη διαφοροποίηση 
μεταξύ εμπορευμάτων και μεταξύ 
κατηγοριών συμμετεχόντων στην αγορά, 
και τα όρια που έχουν τεθεί από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ και τους 
ΟΜΔ.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις ...*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
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τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
_____________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 134
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές δεν επιβάλλουν όρια 
ή εναλλακτικές διευθετήσεις τα οποία 
είναι πιο περιοριστικά από αυτά που 
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 
εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπου 
αιτιολογούνται αντικειμενικά και είναι 
αναλογικά, λαμβάνοντας υπ' όψη τη 
ρευστότητα της συγκεκριμένης αγοράς 
και την εύρυθμη λειτουργίας της αγοράς. 
Οι περιορισμοί ισχύουν για μια αρχική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής 
τους στον ιστότοπο της σχετικής 
αρμόδιας αρχής. Ο περιορισμός αυτός 
δύναται να ανανεωθεί για περισσότερες 
περιόδους που δεν υπερβαίνουν τους έξι 
μήνες κάθε φορά, αν εξακολουθούν να 
ισχύουν οι λόγοι για τον περιορισμό. Αν ο 
περιορισμός δεν ανανεωθεί μετά την 
πάροδο αυτών των έξι μηνών, λήγει 
αυτόματα.

διαγράφεται

Κατά την έγκριση πιο περιοριστικών 
μέτρων σε σχέση με αυτά που εγκρίνονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, οι 
αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την 
ΕΑΚΑΑ. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει 
αιτιολόγηση για τα πιο περιοριστικά 
μέτρα. Η ΕΑΚΑΑ εντός 24 ωρών εκδίδει
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γνωμοδότηση σχετικά με την 
αναγκαιότητα ή μη του μέτρου για την 
αντιμετώπιση της ειδικής περίπτωσης. Η 
γνωμοδότηση δημοσιεύεται στον 
ιστότοπο της ΕΑΚΑΑ.
Όταν μια αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα 
σε αντίθεση με την γνωμοδότηση της 
ΕΑΚΑΑ, δημοσιεύει άμεσα στον ιστότοπό 
της ανακοίνωση στην οποία επεξηγεί 
πλήρως τους λόγους.

Or. en

Τροπολογία 135
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [ΧΧΧ].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις ...*.

______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 136
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα 
εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

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

Or. en
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Τροπολογία 137
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 95 σχετικά με μέτρα τα οποία 
επιβάλουν την αποστολή όλων των 
αναφορών που αναφέρονται στο στοιχείο
α) της παραγράφου 1 στην ΕΑΚΑΑ σε 
προκαθορισμένο χρόνο της εβδομάδας 
για την κεντρική τους δημοσίευση από 
την ΕΑΚΑΑ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 138
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων 
σχετικά με μέτρα τα οποία επιβάλλουν 
την αποστολή όλων των αναφορών του 
στοιχείου α) της παραγράφου 1 στην 
ΕΑΚΑΑ σε προκαθορισμένο χρονικό 
σημείο της εβδομάδας, για την κεντρική 
τους δημοσίευση από την ΕΑΚΑΑ.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων το αργότερο έως την ...*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει
τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
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μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 139
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 63 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στην 
Επιτροπή μέχρι τις [...].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων του 
πρώτου εδαφίου στην Επιτροπή μέχρι τις 
...*.
______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 140
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 63 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν 
λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων το αργότερο έως τις [31 
Δεκεμβρίου 2016].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν 
λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων το αργότερο έως τις ...* .

______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 141
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) έχει παραβεί σοβαρά ή συστηματικά τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

[Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο]

Or. en

Τροπολογία 142
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 65 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές για την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των μελών του 
διοικητικού οργάνου όπως περιγράφεται 
στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπ' όψη 
τους διαφορετικούς ρόλους και καθήκοντα 
των εν λόγω μελών.

2. Έως τις  ...*, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
μελών του διοικητικού οργάνου όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπ' όψη τους διαφορετικούς 
ρόλους και καθήκοντα των εν λόγω μελών 
και την ανάγκη αποφυγής συγκρούσεων 
συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του 
διοικητικού οργάνου και τους χρήστες 
του ΕΜΔ, ΠΕΔ ή ΕΜΑ.
_________________

* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 143
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος καταγωγής απαιτεί οι 
ΕΜΔ να θεσπίσουν και να διατηρούν 

2. Το κράτος μέλος καταγωγής απαιτεί οι 
ΕΜΔ να θεσπίσουν και να διατηρούν 
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αποτελεσματικές διοικητικές διευθετήσεις, 
σχεδιασμένες για την αποφυγή της 
σύγκρουσης συμφερόντων με τους 
πελάτες.

αποτελεσματικές διοικητικές διευθετήσεις, 
σχεδιασμένες για την αποφυγή της 
σύγκρουσης συμφερόντων με τους 
πελάτες. Ειδικότερα, ο ΕΜΔ που είναι 
επίσης διαχειριστής αγοράς ή επιχείρηση 
επενδύσεων χειρίζεται όλες τις 
συλλεγόμενες πληροφορίες κατά τρόπο 
που δεν εισάγει δυσμενείς διακρίσεις, και 
εφαρμόζει και διατηρεί κατάλληλες 
διευθετήσεις διαχωρισμού των 
διαφορετικών επιχειρηματικών 
λειτουργιών.

Or. en

Τροπολογία 144
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στην 
Επιτροπή μέχρι τις [...].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στην 
Επιτροπή μέχρι τις ...*.
______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 145
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) τον τόπο διαπραγμάτευσης όπου 
εκτελέστηκε η συναλλαγή ή διαφορετικά 
τον κωδικό «OTC» (εξωχρηματιστηριακή) 
,

(ζ) τον τόπο διαπραγμάτευσης όπου 
εκτελέστηκε η συναλλαγή ή τον 
συστηματικό εσωτερικοποιητή στον 
οποίο εκτελέστηκε η συναλλαγή ή 
διαφορετικά τον κωδικό «OTC» 
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(εξωχρηματιστηριακή) ,

Or. en

Τροπολογία 146
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) τον τόπο διαπραγμάτευσης όπου 
εκτελέστηκε η συναλλαγή ή διαφορετικά 
τον κωδικό «OTC» (εξωχρηματιστηριακή) 
,

(ζ) τον τόπο διαπραγμάτευσης όπου 
εκτελέστηκε η συναλλαγή ή τον 
συστηματικό εσωτερικοποιητή στον 
οποίο εκτελέστηκε η συναλλαγή ή 
διαφορετικά τον κωδικό «OTC» 
(εξωχρηματιστηριακή) ,

Or. en

Τροπολογία 147
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει το σχέδιο 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στην
Επιτροπή μέχρι τις […] ως προς τις 
πληροφορίες που δημοσιεύονται σύμφωνα 
με τα άρθρα 5 και 19 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. …/… [MiFIR] και μέχρι τις […] ως 
προς τις πληροφορίες που δημοσιεύονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 20 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει το σχέδιο 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στην 
Επιτροπή μέχρι τις ...* ως προς τις 
πληροφορίες που δημοσιεύονται σύμφωνα 
με τα άρθρα 5 και 19 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. …/… [MiFIR] και μέχρι τις ...** ως 
προς τις πληροφορίες που δημοσιεύονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 20 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR].

______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.
** ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία 148
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με την αποσαφήνιση 
της έννοιας της εύλογης εμπορικής βάσης 
για την παροχή πρόσβασης σε ροές 
δεδομένων, όπως αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2.

7. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 94 σχετικά 
με την αποσαφήνιση της έννοιας της 
εύλογης εμπορικής βάσης για την παροχή 
πρόσβασης σε ροές δεδομένων, όπως 
αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2.

Or. en

Τροπολογία 149
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 8 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) άλλα μέσα για τη διασφάλιση της 
συνέπειας των δεδομένων που 
δημοσιεύονται από διαφορετικούς ΠΕΔ, 
και της δυνατότητας διεξοδικής 
αντιστοίχισης και διασταύρωσης με 
παρόμοια δεδομένα από άλλες πηγές.

(δ) άλλα μέσα για τη διασφάλιση της 
συνέπειας των δεδομένων που 
δημοσιεύονται από διαφορετικούς ΠΕΔ, 
και της δυνατότητας διεξοδικής 
αντιστοίχισης και διασταύρωσης με 
παρόμοια δεδομένα από άλλες πηγές και 
συνάθροισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 150
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος καταγωγής απαιτεί οι 2. Το κράτος μέλος καταγωγής απαιτεί οι 
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ΕΜΑ να θεσπίσουν και να διατηρούν 
αποτελεσματικές διοικητικές διευθετήσεις, 
σχεδιασμένες για την αποφυγή της 
σύγκρουσης συμφερόντων με τους πελάτες 
τους.

ΕΜΑ να θεσπίσουν και να διατηρούν 
αποτελεσματικές διοικητικές διευθετήσεις, 
σχεδιασμένες για την αποφυγή της 
σύγκρουσης συμφερόντων με τους πελάτες 
τους. Ειδικότερα, ο ΕΜΑ που είναι επίσης 
διαχειριστής αγοράς ή επιχείρηση 
επενδύσεων χειρίζεται όλες τις 
συλλεγόμενες πληροφορίες κατά τρόπο 
που δεν εισάγει δυσμενείς διακρίσεις, και 
εφαρμόζει και διατηρεί κατάλληλες 
διευθετήσεις διαχωρισμού των 
διαφορετικών επιχειρηματικών 
λειτουργιών.

Or. en

Τροπολογία 151
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές της παραγράφου 1 είναι 
δημόσιες αρχές, με την επιφύλαξη της 
μεταβίβασης των καθηκόντων τους σε 
άλλες οντότητες στις περιπτώσεις στις 
οποίες αυτό προβλέπεται ρητά  στο άρθρο  
23 παράγραφος 4.

Οι αρμόδιες αρχές της παραγράφου 1 είναι 
δημόσιες αρχές, με την επιφύλαξη της 
μεταβίβασης των καθηκόντων τους σε 
άλλες οντότητες στις περιπτώσεις στις 
οποίες αυτό προβλέπεται ρητά  στο άρθρο  
29 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 152
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν κράτος μέλος αναθέτει σε 
περισσότερες της μιας αρμόδιες αρχές την 
εφαρμογή μιας διάταξης της παρούσας 
οδηγίας, οι αντίστοιχοι ρόλοι των αρχών 
αυτών προσδιορίζονται σαφώς και αυτές 
συνεργάζονται στενά.

Εάν κράτος μέλος αναθέτει σε 
περισσότερες της μιας αρμόδιες αρχές την 
εφαρμογή μιας διάταξης της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/… [MiFIR], οι αντίστοιχοι ρόλοι των 
αρχών αυτών προσδιορίζονται σαφώς και 
αυτές συνεργάζονται στενά.
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Τροπολογία 153
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος απαιτεί να υπάρχει 
επίσης στενή συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας και των αρμόδιων 
αρχών που ευθύνονται σε αυτό το κράτος 
μέλος για την εποπτεία των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και των λοιπών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των 
συνταξιοδοτικών ταμείων, των ΟΣΕΚΑ, 
των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων.

Κάθε κράτος μέλος απαιτεί να υπάρχει 
επίσης στενή συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. …/… [MiFIR] και των αρμόδιων 
αρχών που ευθύνονται σε αυτό το κράτος 
μέλος για την εποπτεία των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και των λοιπών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των 
συνταξιοδοτικών ταμείων, των ΟΣΕΚΑ, 
των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 154
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε 
έγγραφο  ενδέχεται να σχετίζεται με την 
εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων,  υπό 
οποιαδήποτε μορφή και να λαμβάνουν 
αντίγραφό του,

(α) να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε 
έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των 
καταγραφών του άρθρου 16 παράγραφος 
7, ενδέχεται να σχετίζεται με την εκτέλεση 
των εποπτικών καθηκόντων,  υπό 
οποιαδήποτε μορφή και να λαμβάνουν 
αντίγραφό του,

Or. en
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Τροπολογία 155
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να απαιτούν κάθε υπάρχουσα 
καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή 
ανταλλαγής δεδομένων  που κατέχουν οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων στις περιπτώσεις 
που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα εν 
λόγω σχετιζόμενα με το αντικείμενο της 
επιθεώρησης αρχεία μπορεί να σχετίζονται 
με την απόδειξη παραβίασης από την 
πλευρά της επιχείρησης επενδύσεων των 
υποχρεώσεων τις οποίες υπέχει βάσει της 
παρούσας οδηγίας•  τα εν λόγω αρχεία δεν
αφορούν ωστόσο το περιεχόμενο των 
ανακοινώσεων τις οποίες αφορούν,  

(δ) να απαιτούν κάθε υπάρχουσα 
καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή 
ανταλλαγής δεδομένων, ή ισοδύναμη 
καταγραφή όπως αναφέρεται στο άρθρο 
16 παράγραφος 7, που κατέχουν οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων στις περιπτώσεις 
που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα εν 
λόγω σχετιζόμενα με το αντικείμενο της 
επιθεώρησης αρχεία μπορεί να σχετίζονται 
με την απόδειξη παραβίασης από την 
πλευρά της επιχείρησης επενδύσεων των 
υποχρεώσεων τις οποίες υπέχει βάσει της 
παρούσας οδηγίας· τα εν λόγω αρχεία 
αφορούν ωστόσο το περιεχόμενο των 
ανακοινώσεων με τις οποίες σχετίζονται 
μόνο εφόσον η αποδέσμευση των 
στοιχείων αυτών είναι συμβατή με τις 
διασφαλίσεις προστασίας προσωπικών 
δεδομένων οι οποίες ισχύουν βάσει της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας,

Or. en

Τροπολογία 156
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν για μια αίτηση αρχείων 
τηλεφωνικών κλήσεων ή διαβίβασης 
δεδομένων που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ) απαιτείται άδεια 
δικαστικής αρχής σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανόνες, ζητείται η άδεια αυτή. Η 
εν λόγω άδεια μπορεί επίσης να ζητείται 
ως προληπτικό μέτρο.

3. Εάν για μια αίτηση αρχείων 
τηλεφωνικών κλήσεων ή διαβίβασης 
δεδομένων, υπό μορφή αναφερόμενη στο 
άρθρο 16 παράγραφος 7, που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο δ) απαιτείται 
άδεια δικαστικής αρχής σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανόνες, ζητείται η άδεια αυτή. Η 
εν λόγω άδεια μπορεί επίσης να ζητείται 
ως προληπτικό μέτρο.

Or. en
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Τροπολογία 157
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις αρμόδιες αρχές παρέχεται η 
δυνατότητα να λάβουν όλα τα διορθωτικά 
μέτρα εποπτείας που είναι αναγκαία για 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Εντός 
των ορίων που θέτουν τα εθνικά τους 
νομικά πλαίσια, οι αρμόδιες αρχές 
χρησιμοποιούν τα μέτρα αυτά για να :

1. Στις αρμόδιες αρχές παρέχεται η 
δυνατότητα να λάβουν όλα τα διορθωτικά 
μέτρα εποπτείας που είναι αναγκαία για 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Εντός 
των ορίων που θέτουν τα εθνικά τους 
νομικά πλαίσια, οι αρμόδιες αρχές 
διαθέτουν τουλάχιστον την εξουσία να :

Or. en

Τροπολογία 158
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) απαιτήσουν την καταβολή 
αποζημίωσης ή τη λήψη άλλων 
επανορθωτικών μέτρων προκειμένου να 
αναπληρωθεί οιαδήποτε 
χρηματοοικονομική ζημία ή άλλη βλάβη 
που υφίσταται ένας επενδυτής λόγω 
οιασδήποτε πρακτικής ή συμπεριφοράς 
που αντίκειται στην παρούσα οδηγία ή 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../... [MiFIR].

Or. en

Τροπολογία 159
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη παρέχουν κάθε έτος στην 
ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες για 

3. Τα κράτη μέλη παρέχουν κάθε έτος στην 
ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες για 
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όλα τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις 
που έχουν επιβάλει δυνάμει των 
παραγράφων 1 και 2.

όλα τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις 
που έχουν επιβάλει δυνάμει των 
παραγράφων 1 και 2. Η ΕΑΚΑΑ 
δημοσιεύει τις εν λόγω πληροφορίες σε 
ετήσια έκθεση.

Or. en

Τροπολογία 160
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων 
σχετικά με τις διαδικασίες και τις μορφές 
υποβολής των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων το αργότερο έως τις ...*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 161
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν άρθρο ισχύει για τις εξής 
περιπτώσεις:

1. Το παρόν άρθρο ισχύει τουλάχιστον για 
τις εξής περιπτώσεις:
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Or. en

Τροπολογία 162
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – σημείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) επιχείρηση επενδύσεων που κατ' 
επανάληψη δεν παρέχει πληροφορίες ή 
αναφορές σε πελάτες και δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις για την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας ή της 
συμβατότητας σύμφωνα με τις εθνικές 
διατάξεις εφαρμογής των άρθρων 24 και 
25,

(ιβ) επιχείρηση επενδύσεων που δεν 
παρέχει πληροφορίες ή αναφορές σε 
πελάτες και δεν συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις για την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας ή της συμβατότητας 
σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις 
εφαρμογής των άρθρων 24 και 25,

Or. en

Τροπολογία 163
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – σημείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιδ) επιχείρηση επενδύσεων που κατ' 
επανάληψη δεν επιτυγχάνει το βέλτιστο 
δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες κατά 
την εκτέλεση εντολών και δεν θεσπίζει 
διευθετήσεις σύμφωνα με τις εθνικές 
διατάξεις εφαρμογής των άρθρων 27 και 
28,

(ιδ) επιχείρηση επενδύσεων που δεν 
επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό 
αποτέλεσμα για τους πελάτες κατά την 
εκτέλεση εντολών και δεν θεσπίζει 
διευθετήσεις σύμφωνα με τις εθνικές 
διατάξεις εφαρμογής των άρθρων 27 και 
28,

Or. en

Τροπολογία 164
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιηα) το διοικητικό όργανο παρόχου 
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υπηρεσιών δεδομένων που δεν 
εκπληρώνει τα καθήκοντά του σύμφωνα 
με το άρθρο 65·

Or. en

Τροπολογία 165
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιηβ) ΕΜΔ, ΠΕΔ ή ΕΜΑ που δεν 
ανταποκρίνεται στις οργανωτικές 
απαιτήσεις των άρθρων 66, 67 ή 68·

Or. en

Τροπολογία 166
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – σημείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθ) ρυθμιζόμενη αγορά, διαχειριστής 
αγοράς ή επιχείρηση επενδύσεων που κατ' 
επανάληψη δεν δημοσιεύει πληροφορίες 
σύμφωνα με τα άρθρα 3, 5, 7 ή 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [MiFIR],

(ιθ) ρυθμιζόμενη αγορά, διαχειριστής 
αγοράς ή επιχείρηση επενδύσεων που δεν 
δημοσιεύει πληροφορίες σύμφωνα με τα 
άρθρα 3, 5, 7 ή 9 του κανονισμού (ΕΕ) 
…/… [MiFIR],

Or. en

Τροπολογία 167
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – σημείο κ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κ) επιχείρηση επενδύσεων που κατ' 
επανάληψη δεν δημοσιεύει πληροφορίες 
σύμφωνα με τα άρθρα 13, 17, 19 και 20 
του κανονισμού (ΕΕ) …/… [MiFIR],

(κ) επιχείρηση επενδύσεων που δεν 
δημοσιεύει πληροφορίες σύμφωνα με τα 
άρθρα 13, 17, 19 και 20 του κανονισμού 
(ΕΕ) …/… [MiFIR],
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Τροπολογία 168
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – σημείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κα) επιχείρηση επενδύσεων που κατ' 
επανάληψη δεν αναφέρει συναλλαγές στις 
αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 23 
του κανονισμού (ΕΕ) …/… [MiFIR],

(κα) επιχείρηση επενδύσεων που δεν 
αναφέρει συναλλαγές στις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού 
(ΕΕ) …/… [MiFIR],

Or. en

Τροπολογία 169
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – σημείο κστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κστ) μια επιχείρηση επενδύσεων που 
προωθεί, διανέμει ή πωλεί 
χρηματοπιστωτικά μέσα ή πραγματοποιεί 
έναν τύπο χρηματοπιστωτικής 
δραστηριότητας ή υιοθετεί πρακτική κατά 
παράβαση των απαγορεύσεων ή των 
περιορισμών που επιβάλλονται βάσει του 
άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/… [MiFIR].

(κστ) μια επιχείρηση επενδύσεων που 
προωθεί, διανέμει ή πωλεί 
χρηματοπιστωτικά μέσα ή πραγματοποιεί 
έναν τύπο χρηματοπιστωτικής 
δραστηριότητας ή υιοθετεί πρακτική κατά 
παράβαση των απαγορεύσεων ή των 
περιορισμών που επιβάλλονται βάσει του 
άρθρου 31 ή 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/… [MiFIR].

Or. en

Τροπολογία 170
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι το 
ποσό των 5.000.000 ευρώ ή, στα κράτη 

(στ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι το 
ποσό των 10.000.000 ευρώ ή, στα κράτη 
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μέλη όπου το ευρώ δεν είναι το επίσημο 
νόμισμα, αντίστοιχη αξία στο εθνικό 
νόμισμα κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας,

μέλη όπου το ευρώ δεν είναι το επίσημο 
νόμισμα, αντίστοιχη αξία στο εθνικό 
νόμισμα κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας,

Or. en

Τροπολογία 171
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου τα οφέλη που προκύπτουν από την 
παραβίαση μπορούν να προσδιοριστούν, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
μέγιστο επίπεδο δεν είναι μικρότερο από 
το διπλάσιο του ποσού του οφέλους 
αυτού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 172
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
εξουσιοδοτούν τις αρμόδιες αρχές να 
επιβάλλουν πρόσθετα είδη κυρώσεων, ή 
να επιβάλλουν κυρώσεις που υπερβαίνουν 
τα ποσά που αναφέρονται στα εδάφια ε), 
στ) και γ) της παραγράφου 2, εφόσον οι 
κυρώσεις αυτές είναι συμβατές με το 
άρθρο 76.

Or. en
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Τροπολογία 173
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν τις 
αρμόδιες αρχές να επιβάλλουν 
ουσιαστικές, ανάλογες και αποτρεπτικές 
κυρώσεις για παραβιάσεις της παρούσας 
οδηγίας και του κανονισμού ΕΕ αριθ. 
.../... [MiFIR], οι οποίες δεν αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 174
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές που απευθύνονται στις αρμόδιες 
αρχές σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, σχετικά 
με τους τύπους διοικητικών μέτρων και 
κυρώσεων και το ύψος των διοικητικών 
χρηματικών προστίμων. 

2. Η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες
γραμμές έως τις ... * που απευθύνονται 
στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 
16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, 
σχετικά με τους τύπους διοικητικών 
μέτρων και κυρώσεων και το ύψος των 
διοικητικών χρηματικών προστίμων.

__________________

* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 175
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την 



PE485.882v01-00 104/145 PR\895700EL.doc

EL

ικανότητα των αρμόδιων αρχών να 
εφαρμόζουν ποινικές κυρώσεις όταν 
εξουσιοδοτούνται από την εθνική 
νομοθεσία να ενεργήσουν με αυτόν τον 
τρόπο. Κάθε ποινική κύρωση που 
επιβάλλεται, λαμβάνεται υπόψη κατά τον 
καθορισμό του είδους και του επιπέδου 
οποιασδήποτε επιπρόσθετης ποινικής 
κύρωσης επιβληθεί.

Or. en

Τροπολογία 176
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 78 διαγράφεται
Υποβολή πληροφοριών στην ΕΑΚΑΑ 
σχετικά με τις κυρώσεις
1. Τα κράτη μέλη παρέχουν κατ' έτος 
στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές 
πληροφορίες για όλα τα διοικητικά μέτρα 
και τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει 
δυνάμει του άρθρου 73. Η ΕΑΚΑΑ 
δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές σε 
ετήσια έκθεση.
2. Οσάκις η αρμόδια αρχή ανακοινώνει 
δημοσίως διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις, 
τα ενημερώνει ταυτόχρονα σχετικά την 
ΕΑΚΑΑ. Εάν ένα δημοσιευμένο 
διοικητικό μέτρο ή κύρωση αφορά 
επιχείρηση επενδύσεων, η ΕΑΚΑΑ 
προσθέτει αναφορά στη δημοσιευμένη 
κύρωση στο μητρώο των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 3.
Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων 
σχετικά με τις διαδικασίες και τις μορφές 
υποβολής των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
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Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με τη διαδικασία  του άρθρου 
15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [ΧΧ].

Or. en

Τροπολογία 177
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές, κάθε πρόσωπο που ασκεί 
ή έχει ασκήσει δραστηριότητα για 
λογαριασμό των αρμόδιων αρχών ή των 
φορέων στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί 
καθήκοντα βάσει του άρθρου 69
παράγραφος 2, καθώς και οι εντεταλμένοι 
από τις αρμόδιες αρχές ελεγκτές ή 
εμπειρογνώμονες υποχρεούνται στην 
τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου.
Καμία πληροφορία που περιέρχεται στα 
πρόσωπα αυτά κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους δεν επιτρέπεται να 
γνωστοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή 
αρχή, παρά μόνο υπό συνοπτική ή 
συγκεντρωτική μορφή που δεν επιτρέπει 
τον προσδιορισμό της ταυτότητας 
μεμονωμένων επιχειρήσεων επενδύσεων, 
διαχειριστών αγοράς, ρυθμιζόμενων 
αγορών ή άλλου προσώπου, με την 
επιφύλαξη των  απαιτήσεων   που 
εμπίπτουν στο  εθνικό  ποινικό δίκαιο ή σε 
άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές, κάθε πρόσωπο που ασκεί 
ή έχει ασκήσει δραστηριότητα για 
λογαριασμό των αρμόδιων αρχών ή των 
φορέων στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί 
καθήκοντα βάσει του άρθρου 69 
παράγραφος 2, καθώς και οι εντεταλμένοι 
από τις αρμόδιες αρχές ελεγκτές ή 
εμπειρογνώμονες υποχρεούνται στην 
τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου.
Καμία πληροφορία που περιέρχεται στα 
πρόσωπα αυτά κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους δεν επιτρέπεται να 
γνωστοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή 
αρχή, παρά μόνο υπό συνοπτική ή 
συγκεντρωτική μορφή που δεν επιτρέπει 
τον προσδιορισμό της ταυτότητας 
μεμονωμένων επιχειρήσεων επενδύσεων, 
διαχειριστών αγοράς, ρυθμιζόμενων 
αγορών ή άλλου προσώπου, με την 
επιφύλαξη των  απαιτήσεων   που 
εμπίπτουν στο  εθνικό  ποινικό δίκαιο ή σε 
άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας ή 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… 
[MiFIR].

Or. en
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Τροπολογία 178
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των   απαιτήσεων 
που επιβάλει το εθνικό   ποινικό δίκαιο, οι 
αρμόδιες αρχές, οι φορείς και τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εκτός των αρμοδίων 
αρχών που λαμβάνουν εμπιστευτικές 
πληροφορίες δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν 
μόνο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους, προκειμένου περί των αρμόδιων 
αρχών, εντός του πεδίου εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, ή, προκειμένου περί 
των λοιπών αρχών, φορέων και φυσικών ή 
νομικών προσώπων, για το σκοπό για τον 
οποίο τους δόθηκαν οι υπόψη πληροφορίες 
και/ή στα πλαίσια διοικητικών ή 
δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται 
άμεσα με την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
αυτών. Ωστόσο, εφόσον η αρμόδια αρχή ή 
άλλη αρχή, φορέας ή πρόσωπο που 
διαβιβάζει τις πληροφορίες 
συγκατατίθεται, η αρχή που λαμβάνει τις 
πληροφορίες μπορεί να τις χρησιμοποιήσει 
για άλλους σκοπούς.

3. Με την επιφύλαξη των  απαιτήσεων που 
επιβάλει το εθνικό   ποινικό δίκαιο, οι 
αρμόδιες αρχές, οι φορείς και τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εκτός των αρμοδίων 
αρχών που λαμβάνουν εμπιστευτικές 
πληροφορίες δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/… [MiFIR], μπορούν να τις 
χρησιμοποιήσουν μόνο κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων και για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου περί των 
αρμόδιων αρχών, εντός του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR], ή, 
προκειμένου περί των λοιπών αρχών, 
φορέων και φυσικών ή νομικών 
προσώπων, για το σκοπό για τον οποίο 
τους δόθηκαν οι υπόψη πληροφορίες και/ή 
στα πλαίσια διοικητικών ή δικαστικών 
διαδικασιών που σχετίζονται άμεσα με την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.
Ωστόσο, εφόσον η αρμόδια αρχή ή άλλη 
αρχή, φορέας ή πρόσωπο που διαβιβάζει 
τις πληροφορίες συγκατατίθεται, η αρχή 
που λαμβάνει τις πληροφορίες μπορεί να 
τις χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 179
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες που 
λαμβάνονται, ανταλλάσσονται ή 
διαβιβάζονται βάσει της παρούσας οδηγίας 

4. Τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες που 
λαμβάνονται, ανταλλάσσονται ή 
διαβιβάζονται βάσει της παρούσας οδηγίας
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υπόκεινται στους όρους περί 
επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπει 
το παρόν άρθρο. Ωστόσο, το άρθρο αυτό 
δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές να 
ανταλλάσσουν ή να διαβιβάζουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία και με άλλες οδηγίες 
που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις 
επενδύσεων, πιστωτικά ιδρύματα, 
συνταξιοδοτικά ταμεία, ΟΣΕΚΑ, 
ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και ασφαλιστικές 
εταιρείες, ρυθμιζόμενες αγορές ή 
διαχειριστές αγοράς, ή διαφορετικά με τη 
συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής ή άλλης 
αρχής ή φορέα ή φυσικού ή νομικού 
προσώπου που κοινοποίησε τις 
πληροφορίες.

ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… 
[MiFIR] υπόκεινται στους όρους περί 
επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπει 
το παρόν άρθρο. Ωστόσο, το άρθρο αυτό 
δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές να 
ανταλλάσσουν ή να διαβιβάζουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία ή τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. …/… [MiFIR] και με άλλες οδηγίες
ή κανονισμούς που εφαρμόζονται σε 
επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτικά 
ιδρύματα, συνταξιοδοτικά ταμεία, 
ΟΣΕΚΑ, ασφαλιστικούς και 
αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και 
ασφαλιστικές εταιρείες, ρυθμιζόμενες 
αγορές ή διαχειριστές αγοράς, ή 
διαφορετικά με τη συγκατάθεση της 
αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής ή φορέα ή 
φυσικού ή νομικού προσώπου που 
κοινοποίησε τις πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 180
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές των διαφόρων κρατών 
μελών συνεργάζονται μεταξύ τους, όποτε 
είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, χρησιμοποιώντας τις 
εξουσίες τους, είτε αυτές προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία είτε στην εθνική 
νομοθεσία.

Οι αρμόδιες αρχές των διαφόρων κρατών 
μελών συνεργάζονται μεταξύ τους, όποτε 
είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία ή στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. …/… [MiFIR], χρησιμοποιώντας τις 
εξουσίες τους, είτε αυτές προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία ή στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR] είτε στην 
εθνική νομοθεσία.

Or. en
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Τροπολογία 181
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση 
της συνεργασίας, και ιδίως της ανταλλαγής 
πληροφοριών τα κράτη μέλη καθορίζουν 
μία μόνο αρμόδια αρχή ως σημείο 
επικοινωνίας για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη 
ανακοινώνουν στην Επιτροπή, στην 
ΕΑΚΑΑ και στα άλλα κράτη μέλη τα 
ονόματα των αρχών που έχουν οριστεί να 
παραλαμβάνουν αιτήσεις ανταλλαγής 
πληροφοριών ή συνεργασίας βάσει της 
παρούσας παραγράφου. Η ΕΑΚΑΑ 
δημοσιεύει και ενημερώνει συνεχώς στον 
ιστότοπό της κατάλογο αυτών των αρχών.

Για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση 
της συνεργασίας, και ιδίως της ανταλλαγής 
πληροφοριών τα κράτη μέλη καθορίζουν 
μία μόνο αρμόδια αρχή ως σημείο 
επικοινωνίας για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. …/… [MiFIR]. Τα κράτη μέλη 
ανακοινώνουν στην Επιτροπή, στην 
ΕΑΚΑΑ και στα άλλα κράτη μέλη τα 
ονόματα των αρχών που έχουν οριστεί να 
παραλαμβάνουν αιτήσεις ανταλλαγής 
πληροφοριών ή συνεργασίας βάσει της 
παρούσας παραγράφου. Η ΕΑΚΑΑ 
δημοσιεύει και ενημερώνει συνεχώς στον 
ιστότοπό της κατάλογο αυτών των αρχών.

Or. en

Τροπολογία 182
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν αρμόδια αρχή έχει βάσιμους λόγους 
να υποπτεύεται ότι πράξεις αντίθετες προς 
την παρούσα οδηγία διαπράττονται ή 
έχουν διαπραχθεί στο έδαφος άλλου 
κράτους μέλους από οντότητες που δεν 
υπόκεινται στην εποπτεία της, το 
κοινοποιεί με το λεπτομερέστερο δυνατό 
τρόπο στην αρμόδια αρχή του άλλου 
κράτους μέλους και στην ΕΑΚΑΑ. Η 
αρμόδια αρχή που λαμβάνει την 
κοινοποίηση προβαίνει στις δέουσες 
ενέργειες. Ενημερώνει την αρμόδια αρχή 
που την πληροφόρησε και την ΕΑΚΑΑ για 
τα αποτελέσματα των ενεργειών της και, 
στο μέτρο του δυνατού, για τις κυριότερες 
ενδιάμεσες εξελίξεις. Η παρούσα 

4. Εάν αρμόδια αρχή έχει βάσιμους λόγους 
να υποπτεύεται ότι πράξεις αντίθετες προς 
την παρούσα οδηγία ή τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. …/… [MiFIR], διαπράττονται ή 
έχουν διαπραχθεί στο έδαφος άλλου 
κράτους μέλους από οντότητες που δεν 
υπόκεινται στην εποπτεία της, το 
κοινοποιεί με το λεπτομερέστερο δυνατό 
τρόπο στην αρμόδια αρχή του άλλου 
κράτους μέλους και στην ΕΑΚΑΑ. Η 
αρμόδια αρχή που λαμβάνει την 
κοινοποίηση προβαίνει στις δέουσες 
ενέργειες. Ενημερώνει την αρμόδια αρχή 
που την πληροφόρησε και την ΕΑΚΑΑ για 
τα αποτελέσματα των ενεργειών της και, 
στο μέτρο του δυνατού, για τις κυριότερες 
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παράγραφος δεν θίγει τις αρμοδιότητες της 
κοινοποιούσας αρμόδιας αρχής.

ενδιάμεσες εξελίξεις. Η παρούσα 
παράγραφος δεν θίγει τις αρμοδιότητες της 
κοινοποιούσας αρμόδιας αρχής.

Or. en

Τροπολογία 183
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η ΕΑΚΑΑ   καταρτίζει  σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων 
προκειμένου να καθορίσει τα 
τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και 
διαδικασίες των μηχανισμών συνεργασίας 
που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

8. Η ΕΑΚΑΑ   καταρτίζει  σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων 
προκειμένου να καθορίσει τα 
τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και 
διαδικασίες των μηχανισμών συνεργασίας 
που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 184
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [31 Δεκεμβρίου 2016].  

 Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις  ...*. 

______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 185
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – τίτλος (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
σε δραστηριότητες εποπτείας, επιτόπιας 
εξακρίβωσης ή σε έρευνες

Or. en

Τροπολογία 186
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [31 Δεκεμβρίου 2016].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις ...*.
______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 187
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [31 Δεκεμβρίου 2016].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις ...*.
______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 188
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οι 
οποίες έχουν ορισθεί ως σημεία επαφής για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας βάσει 
του άρθρου 83 παράγραφος 1 
ανταλλάσσουν αμέσως όλες τις 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων των 
αρμοδίων αρχών που έχουν ορισθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 1, 
τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις 
που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οι 
οποίες έχουν ορισθεί ως σημεία επαφής για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… 
[MiFIR], βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 1 ανταλλάσσουν αμέσως όλες 
τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων των 
αρμοδίων αρχών που έχουν ορισθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 1, 
τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις 
που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. …/… [MiFIR] .

Or. en

Τροπολογία 189
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές που ανταλλάσσουν 
πληροφορίες με άλλες αρμόδιες αρχές 
βάσει της παρούσας οδηγίας μπορούν να 
ορίζουν κατά την ανταλλαγή ότι οι εν λόγω 
πληροφορίες δεν πρέπει να αποκαλυφθούν 
χωρίς τη ρητή συμφωνία τους, και στην 
περίπτωση αυτή οι πληροφορίες 
ανταλλάσσονται μόνο για τους σκοπούς 
για τους οποίους οι εν λόγω αρχές έδωσαν 
τη συγκατάθεσή τους.

Οι αρμόδιες αρχές που ανταλλάσσουν 
πληροφορίες με άλλες αρμόδιες αρχές 
βάσει της παρούσας οδηγίας ή του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… 
[MiFIR] μπορούν να ορίζουν κατά την 
ανταλλαγή ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν 
πρέπει να αποκαλυφθούν χωρίς τη ρητή 
συμφωνία τους, και στην περίπτωση αυτή 
οι πληροφορίες ανταλλάσσονται μόνο για 
τους σκοπούς για τους οποίους οι εν λόγω 
αρχές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

Or. en
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Τροπολογία 190
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [31 Δεκεμβρίου 2016].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις  ...*.

______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 191
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ούτε το παρόν άρθρο, ούτε τα άρθρα 81 
ή 92 εμποδίζουν την αρμόδια αρχή να 
διαβιβάζει στην ΕΑΚΑΑ, στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (στο 
εξής «ΕΣΣΚ»), στις κεντρικές τράπεζες, 
στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών 
τραπεζών και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα 
της Νομισματικής Αρχής και, κατά 
περίπτωση, σε άλλες δημόσιες αρχές 
επιφορτισμένες με την εποπτεία των 
συστημάτων πληρωμών και 
διακανονισμού, εμπιστευτικές 
πληροφορίες που προορίζονται για την 
εκπλήρωση της αποστολής τους. Ομοίως 
οι εν λόγω αρχές ή φορείς δεν 
εμποδίζονται να διαβιβάζουν στις αρμόδιες 
αρχές τις πληροφορίες που ενδέχεται να 
χρειασθούν για την εκτέλεση των 
αρμοδιοτήτων τους που προβλέπει η 
παρούσα οδηγία.

5. Ούτε το παρόν άρθρο, ούτε τα άρθρα 81 
ή 92 εμποδίζουν την αρμόδια αρχή να 
διαβιβάζει στην ΕΑΚΑΑ, στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (στο 
εξής «ΕΣΣΚ»), στις κεντρικές τράπεζες, 
στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών 
τραπεζών και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα 
της Νομισματικής Αρχής και, κατά 
περίπτωση, σε άλλες δημόσιες αρχές 
επιφορτισμένες με την εποπτεία των 
συστημάτων πληρωμών και 
διακανονισμού, εμπιστευτικές 
πληροφορίες που προορίζονται για την 
εκπλήρωση της αποστολής τους. Ομοίως 
οι εν λόγω αρχές ή φορείς δεν 
εμποδίζονται να διαβιβάζουν στις αρμόδιες 
αρχές τις πληροφορίες που ενδέχεται να 
χρειασθούν για την εκτέλεση των 
αρμοδιοτήτων τους που προβλέπει η 
παρούσα οδηγία ή ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. …/… [MiFIR].
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Τροπολογία 192
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) για συνεργασία, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 83,

Or. en

Τροπολογία 193
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) η έρευνα, η επιτόπου εξακρίβωση, η 
δραστηριότητα εποπτείας ή η ανταλλαγή 
πληροφοριών ενδέχεται να προσβάλουν 
την κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη 
δημόσια τάξη του κράτους μέλους στο 
οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση,

Or. en

Τροπολογία 194
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 88 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [31 Δεκεμβρίου 2016].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις ...*.
______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
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παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 195
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς 
καθυστέρηση στην ΕΑΚΑΑ όλες τις 
πληροφορίες που της είναι απαραίτητες για 
να επιτελέσει το έργο της δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και σύμφωνα με το 
άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1095/2010.

2. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς 
καθυστέρηση στην ΕΑΚΑΑ όλες τις 
πληροφορίες που της είναι απαραίτητες για 
να επιτελέσει το έργο της δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR] και σύμφωνα 
με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 196
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 91α
Προστασία δεδομένων

Όσον αφορά την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων που 
πραγματοποιούν τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR], οι 
αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν τις διατάξεις 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ και του εθνικούς 
κανόνες εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας. 
Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΑΚΑΑ 
στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας και 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… 
[MiFIR], η ΕΑΚΑΑ συμμορφώνεται με 
τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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45/2001.

Or. en

Τροπολογία 197
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 όσον αφορά το άρθρο 2 
παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφοι 1 
και 2, το άρθρο 13 παράγραφος 1, το 
άρθρο 16 παράγραφος 12, το άρθρο 17 
παράγραφος 6, το άρθρο 23 παράγραφος 3, 
το άρθρο 24 παράγραφος 8, το άρθρο 25 
παράγραφος 6, το άρθρο 27 παράγραφος 7, 
το άρθρο 28 παράγραφος 3, το άρθρο 30 
παράγραφος 5, το άρθρο 32 παράγραφος 3, 
το άρθρο 35 παράγραφος 8, το άρθρο 44 
παράγραφος 4, το άρθρο 51 παράγραφος 7, 
το άρθρο 52 παράγραφος 6, το άρθρο 53 
παράγραφος 4, το άρθρο 59 παράγραφος 
3, το άρθρο 60 παράγραφος 5, το άρθρο 66 
παράγραφοι 6 και 7, το άρθρο 67 
παράγραφοι 3, 7 και 8, το άρθρο 68 
παράγραφος 5, το άρθρο 83 παράγραφος 7 
και το άρθρο 99 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 όσον αφορά το άρθρο 2 
παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφος 3, 
το άρθρο 13 παράγραφος 1, το άρθρο 16 
παράγραφος 12, το άρθρο 17 παράγραφος 
6, το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 24 
παράγραφος 8, το άρθρο 25 παράγραφος 6, 
το άρθρο 27 παράγραφος 7, το άρθρο 28 
παράγραφος 3, το άρθρο 30 παράγραφος 5, 
το άρθρο 32 παράγραφος 3, το άρθρο 35 
παράγραφος 8, το άρθρο 44 παράγραφος 4, 
το άρθρο 51 παράγραφος 7, το άρθρο 52 
παράγραφος 6, το άρθρο 53 παράγραφος 4, 
το άρθρο 60 παράγραφος 5, το άρθρο 66 
παράγραφοι 6 και 7, το άρθρο 67 
παράγραφοι 3, 7 και 8, το άρθρο 68 
παράγραφος 5 και το άρθρο 83 
παράγραφος 7.

Or. en

Τροπολογία 198
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 94 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 93 
τίθεται σε ισχύ μόνο αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει 
αντιρρήσεις εντός περιόδου 2 μηνών από 

5. 5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 2(3), 
4(3), 13(1), 16(12), 17(6), 23(3), 24(8), 
25(6), 27(7), 28(3), 30(5), 32(3), 35(8), 
44(4), 51(7), 52(6), 53(4), 60(5), 66(6), 



PE485.882v01-00 116/145 PR\895700EL.doc

EL

την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, 
ή αν πριν από την εκπνοή αυτής της 
περιόδου τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
όσο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει 
την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν 
αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία 
παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

66(7), 67(3), 67(7), 67(8), 68(5) και 83(7) 
τίθεται σε ισχύ μόνο αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει 
αντιρρήσεις εντός περιόδου τριών μηνών 
από την κοινοποίηση της πράξης αυτής 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο, ή αν πριν από την εκπνοή 
αυτής της περιόδου τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα 
εκφράσουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες 
με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 199
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 95 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων 
βάσει των άρθρων 41 και 60, η Επιτροπή 
επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Κινητών Αξιών που συστάθηκε με την 
απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής . Η 
εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά 
την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 .

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών που 
συστάθηκε με την απόφαση 2001/528/ΕΚ 
της Επιτροπής. Η εν λόγω επιτροπή 
αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 .

Or. en

Τροπολογία 200
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 95 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όπου γίνεται παραπομπή στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 

2. Όπου γίνεται παραπομπή στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
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άρθρου 8 του ιδίου κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 201
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από την παρέλευση [διετίας από 
την εφαρμογή της οδηγίας MiFID όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 97] η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με:

1. Πριν από …* η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με:

______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 42 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 202
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την λειτουργία των οργανωμένων 
μηχανισμών διαπραγμάτευσης, 
λαμβανομένης υπόψη της εποπτικής 
εμπειρίας των αρμόδιων αρχών, τον 
αριθμό των ΟΜΔ που έχουν άδεια στην ΕΕ 
και το μερίδιο της αγοράς που κατέχουν,

(α) την λειτουργία των οργανωμένων 
μηχανισμών διαπραγμάτευσης, 
λαμβάνοντας υπόψη την εποπτική εμπειρία 
των αρμόδιων αρχών, τον αριθμό των 
ΟΜΔ που έχουν άδεια στην ΕΕ και το 
μερίδιο της αγοράς που κατέχουν και 
ειδικότερα εξετάζοντας κατά πόσο 
χρειάζονται προσαρμογές στον ορισμό 
ενός ΟΜΔ και κατά πόσο το φάσμα των 
μέσων που καλύπτει η κατηγορία των 
ΟΔΜ εξακολουθεί να είναι ενδεδειγμένο,

Or. en
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Τροπολογία 203
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 96α
Προσωπικό και πόροι της ΕΑΚΑΑ

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2012, η ΕΑΚΑΑ 
προβαίνει σε αποτίμηση των αναγκών σε 
προσωπικό και πόρους που απορρέουν 
από την ανάληψη των εξουσιών και των 
καθηκόντων της σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία και τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. …/… [MiFIR] και υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή.
______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 204
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, πριν από τις […] το 
αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
να συμμορφωθούν προς την παρούσα
οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ αυτών των διατάξεων και της 
παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, πριν από τις …*, τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς τα άρθρα 1 έως 5, 7, 
9, 10, 13 έως 25, 27 έως 32, 34 έως 37, 
39, 41 έως 46, 48, 51 έως 54, 59 έως 69a, 
71 έως 77, 79, 80, 83, 84, 85, 87 έως 90, 
92 έως 99 και τα παραρτήματα I και II 
[απαρίθμηση όλων των άρθρων που 
έχουν υποστεί ουσιαστικές αλλαγές σε 
σύγκριση με την οδηγία 2004/39/ΕΚ].
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και 
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πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των 
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: δύο 
έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 205
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εν λόγω 
διατάξεις από τις […] εκτός των διατάξεων 
περί μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο του 
άρθρου 67 παράγραφος 2 που 
εφαρμόζονται από [δύο έτη μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής της υπόλοιπης 
οδηγίας].

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εν λόγω 
διατάξεις από τις […] εκτός των διατάξεων 
περί μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο του 
άρθρου 67 παράγραφος 2 που 
εφαρμόζονται από [δύο έτη μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής της υπόλοιπης 
οδηγίας].

______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 30 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.
** ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 42 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 206
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 98

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2004/39/ΕΚ και οι 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις της 
καταργούνται με ισχύ από τις […]. Οι 
παραπομπές στην οδηγία 2004/39/ΕΚ ή 

Η οδηγία 2004/39/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε από τις πράξεις που 
παρατίθενται στο μέρος Α του 
παραρτήματος ΙΙ, καταργείται με ισχύ 
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στην οδηγία 93/22/ΕΟΚ λογίζονται ως 
παραπομπές στην παρούσα οδηγία. Οι 
παραπομπές σε ορισμούς της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ ή της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ ή σε 
άρθρα τους λογίζονται ως παραπομπές σε 
αντίστοιχο ορισμό της παρούσας οδηγίας ή 
σε άρθρο της.

από τις ...*, με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων των κρατών μελών σχετικά 
με τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο της οδηγίας 2004/39/ΕΚ που 
αναφέρεται στο μέρος Β του 
παραρτήματος II της παρούσας οδηγίας. 
Οι παραπομπές στην οδηγία 2004/39/ΕΚ ή 
στην οδηγία 93/22/ΕΟΚ λογίζονται ως 
παραπομπές στην παρούσα οδηγία και 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR] 
και εκλαμβάνονται σύμφωνα με τους 
πίνακες αντιστοιχίας στα μέρη Α και Β 
αντίστοιχα, του παραρτήματος ΙΙβ. Οι 
παραπομπές σε ορισμούς της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ ή της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ ή σε 
άρθρα τους λογίζονται ως παραπομπές σε 
αντίστοιχο ορισμό της παρούσας οδηγίας ή 
σε άρθρο της.

______________
* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 30 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 207
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 99 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών μπορούν να συνεχίσουν να
παρέχουν υπηρεσίες και να 
δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη,
σύμφωνα με τα εθνικά καθεστώτα μέχρι [4 
έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

1. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων 
χωρών μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες 
και να δραστηριοποιούνται μέσω 
υποκαταστημάτων στα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τα εθνικά καθεστώτα, μέχρι
ένα έτος μετά την έγκριση από την 
Επιτροπή απόφασης που αφορά την 
εκάστοτε τρίτη χώρα, σύμφωνα με το 
άρθρο 41, παράγραφος 3.

Or. en
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Τροπολογία 208
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 99 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 για την παράταση της ισχύος 
της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αποφάσεις ισοδυναμίας που έχει ήδη 
εκδώσει η Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 41 παράγραφος 3 και τις 
αναμενόμενες εξελίξεις στο κανονιστικό 
και εποπτικό πλαίσιο των τρίτων χωρών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 209
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα Γ – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), 
προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων
(forward-rate agreements) και άλλες
συμβάσεις παραγώγων σχετιζόμενες με 
κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή 
αποδόσεις,  δικαιώματα εκπομπών  ή 
άλλα  μέσα παραγώγων, 
χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μεγέθη δεκτικά 
εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση ή με 
ρευστά διαθέσιμα

(4) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), 
προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων
(forward-rate agreements) και άλλες
συμβάσεις παραγώγων σχετιζόμενες με 
κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή 
αποδόσεις ή άλλα  μέσα παραγώγων, 
χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μεγέθη δεκτικά 
εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση ή με 
ρευστά διαθέσιμα

Or. en

Τροπολογία 210
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα Γ – σημείο 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), 
προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και 
κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, 
ναύλους,  ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες 
επίσημες οικονομικές στατιστικές, που 
πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά 
διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με 
ρευστά διαθέσιμα κατ' επιλογή ενός 
συμβαλλόμενου μέρους αλλά όχι λόγω 
αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος 
που επιφέρει τη λύση της σύμβασης, 
καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου 
μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά 
στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, 
δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται 
διαφορετικά στο παρόν τμήμα, που έχουν 
τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά  
, ΟΜΔ,  ή  ΠΜΔ, υπόκεινται σε 
εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω 
αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού 
ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη 
περιθωρίων.

(10) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), 
προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και 
κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, 
ναύλους, δικαιώματα εκπομπών ή 
ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες 
οικονομικές στατιστικές, που πρέπει να 
εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή 
μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά 
διαθέσιμα κατ' επιλογή ενός 
συμβαλλόμενου μέρους αλλά όχι λόγω 
αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος 
που επιφέρει τη λύση της σύμβασης, 
καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου 
μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά 
στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, 
δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται 
διαφορετικά στο παρόν τμήμα, που έχουν 
τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά  
, ΟΜΔ,  ή  ΠΜΔ, υπόκεινται σε 
εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω 
αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού 
ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη 
περιθωρίων.

Or. en

Τροπολογία 211
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα Γ – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Πρόσθετες εξειδικεύσεις όσον 
αφορά τα σημεία 7 και 10
1. Για τους σκοπούς του σημείου 7, μια 
σύμβαση που δεν είναι σύμβαση για 
άμεση παράδοση κατά την έννοια της 
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παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και 
δεν εμπίπτει στην παράγραφο 4 θεωρείται 
ότι έχει τα χαρακτηριστικά άλλων 
παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων 
και δεν συνάπτεται για εμπορικούς 
σκοπούς εφόσον πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
(α) πληροί ένα από τα ακόλουθα σύνολα 
κριτηρίων:
(i) αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης τρίτης χώρας που 
επιτελεί λειτουργία όμοια με εκείνη μιας 
ρυθμιζόμενης αγοράς, ενός ΠΜΔ, ή ενός 
ΟΜΔ·
(ii) ορίζεται ρητά ότι αποτελεί 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους 
κανόνες ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ, 
ΟΔΜ ή παρόμοιου μηχανισμού 
διαπραγμάτευσης τρίτης χώρας, ή ότι 
υπόκειται στους κανόνες αυτούς·
(iii) ορίζεται ρητά ότι είναι ισοδύναμη με 
σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
ΠΜΔ, ΟΔΜ ή παρόμοιο μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης τρίτης χώρας·
(β) εκκαθαρίζεται από φορέα 
εκκαθάρισης ή άλλη οντότητα που 
επιτελεί την ίδια λειτουργία με έναν 
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ή υπάρχουν 
ρυθμίσεις για την καταβολή ή σύσταση 
περιθωρίου ασφάλισης για τη σύμβαση·
(γ) είναι τυποποιημένη κατά τρόπο ώστε 
ιδίως η τιμή, η μονάδα διαπραγμάτευσης, 
η ημερομηνία παράδοσης ή άλλοι όροι 
προσδιορίζονται πρωτίστως κατ' 
αναφορά προς τακτικά δημοσιευόμενες 
τιμές, συνήθεις μονάδες 
διαπραγμάτευσης ή συνήθεις 
ημερομηνίες παράδοσης.
2. Ως σύμβαση για άμεση παράδοση (spot 
contract) για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1 νοείται μια σύμβαση 
πώλησης εμπορεύματος, περιουσιακού 
στοιχείου ή δικαιώματος, βάσει της 
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οποίας η παράδοση προβλέπεται να 
πραγματοποιηθεί εντός του μακρότερου 
από τα εξής δύο χρονικά διαστήματα:
(α) δύο ημέρες διαπραγμάτευσης·
(β) χρονικό διάστημα που γίνεται γενικά 
δεκτό στην αγορά ως συνήθης προθεσμία 
παράδοσης για το σχετικό εμπόρευμα, 
περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα.
Ωστόσο, μια σύμβαση δεν είναι σύμβαση 
για άμεση παράδοση εάν, ανεξαρτήτως 
των ρητών της όρων, τα συμβαλλόμενα 
μέρη έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ότι 
η παράδοση του υποκείμενου μέσου θα 
αναβληθεί και δεν θα πραγματοποιηθεί 
εντός της περιόδου που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο.
3. Για τους σκοπούς του σημείου 10, μια 
σύμβαση παράγωγου μέσου που 
σχετίζεται με ένα από τα υποκείμενα 
μέσα που αναφέρονται στο παρόν τμήμα 
θεωρείται ότι έχει τα χαρακτηριστικά 
άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών 
μέσων, εφόσον πληρούται μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
(α) υπόκειται σε χρηματικό διακανονισμό 
ή μπορεί να υπαχθεί σε χρηματικό 
διακανονισμό κατ' επιλογή ενός ή 
περισσοτέρων συμβαλλομένων μερών, για 
λόγους διαφορετικούς από την αθέτηση 
υποχρέωσης ή άλλο γεγονός που λύει τη 
σύμβαση·
(β) η σύμβαση αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
σε ΠΜΔ ή σε ΟΔΜ·
(γ) οι προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στην παράγραφο 1 πληρούνται σε σχέση 
με τη σχετική σύμβαση.
4. Μια σύμβαση θεωρείται ότι έχει 
συναφθεί για εμπορικούς σκοπούς κατά 
την έννοια του σημείου 7 και δεν έχει τα 
χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την 
έννοια των σημείων 7 και 10, εφόσον 
συνάπτεται με ή από φορέα 
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εκμετάλλευσης ή διαχείρισης δικτύου 
μεταφοράς ενέργειας, μηχανισμού 
εξισορρόπησης ενέργειας ή δικτύου 
αγωγών και είναι αναγκαία για τη 
διατήρηση ισορροπίας μεταξύ παροχής 
και κατανάλωσης ενέργειας σε δεδομένη 
χρονική στιγμή.
5. Επιπροσθέτως προς τις συμβάσεις 
παράγωγων των ειδών που αναφέρονται 
στο σημείο 10, μια σύμβαση παραγώγου 
που αφορά οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
σημείου 19, εφόσον πληροί τα κριτήρια 
που καθορίζονται στο εν λόγω τμήμα και 
στο άρθρο 10 παράγραφος 3:
(α) εύρος ζώνης τηλεπικοινωνιών·
(β) ικανότητα αποθήκευσης 
εμπορευμάτων·
(γ) ικανότητα μεταγωγής ή μεταφοράς 
που αφορά εμπορεύματα, με καλώδιο ή 
αγωγό ή άλλο μέσο·
(δ) παραχώρηση εκμετάλλευσης, 
πίστωση, άδεια, δικαίωμα ή παρόμοιο 
περιουσιακό στοιχείο που συνδέεται 
άμεσα με την παροχή, διανομή ή 
κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·
(ε) γεωλογική, περιβαλλοντική ή άλλη 
φυσική μεταβλητή·
(στ) στ) οποιοδήποτε άλλο αντικαταστατό 
περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα, εκτός 
των μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων λήψης 
υπηρεσίας·
(ζ) δείκτης ή μετρικό μέγεθος 
σχετιζόμενο με την τιμή ή αξία ή με τον 
όγκο των συναλλαγών σε οποιοδήποτε 
περιουσιακό στοιχείο, δικαίωμα, 
υπηρεσία ή υποχρέωση.

Or. en
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Τροπολογία 212
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος IΙ – σημείο ΙΙ.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν
συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση 
της εμπειρίας και των γνώσεων των αρχών 
τοπικής αυτοδιοίκησης που ζητούν να 
υπαχθούν στο καθεστώς των 
επαγγελματικών πελατών. Τα εν λόγω 
κριτήρια μπορεί να είναι διαφορετικά ή 
πρόσθετα σε σχέση με εκείνα της 
προηγούμενης παραγράφου.

 Τα κράτη μέλη θεσπίζουν συγκεκριμένα 
κριτήρια για την αξιολόγηση της εμπειρίας 
και των γνώσεων των αρχών τοπικής 
αυτοδιοίκησης που ζητούν να υπαχθούν 
στο καθεστώς των επαγγελματικών 
πελατών. Τα εν λόγω κριτήρια μπορεί να 
είναι διαφορετικά ή πρόσθετα σε σχέση με 
εκείνα της προηγούμενης παραγράφου.

Or. en

Τροπολογία 213
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II α – Μέρος Α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IIα
Μέρος A

Καταργούμενη οδηγία, με κατάλογο των 
διαδοχικών της τροποποιήσεων (κατά το 
άρθρο 98)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 
145 της 30.4.2004, σ. 1)
Οδηγία 2006/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2006, σχετικά με τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων, ως προς 
ορισμένες προθεσμίες (ΕΕ L 114 της 
27.4.2006, σ. 60)
Οδηγία 2007/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τους 
διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια 
αξιολόγησης για την προληπτική 
αξιολόγηση της απόκτησης και της 
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αύξησης συμμετοχών στο μετοχικό 
κεφάλαιο οντοτήτων του 
χρηματοπιστωτικού τομέα (ΕΕ L 247, 
21.9.2007, σελ. 1)
Οδηγία 2008/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαρτίου 2008 για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά 
τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 76 της 
19.3.2008, σ. 33)
Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
24ης Νοεμβρίου 2010 όσον αφορά τις 
εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής 
Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), 
της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων) και της 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών) (ΕΕ L 331, 15.12.2010, σελ. 120)

Or. en

Τροπολογία 214
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II α – Μέρος Β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Μέρος B

Κατάλογος προθεσμιών μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο (κατά το άρθρο 98)

Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Προθεσμία μεταφοράς 31 Ιανουαρίου 2007
Περίοδος υλοποίησης 1 Νοεμβρίου 2007

Or. en
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Τροπολογία 215
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II β – τίτλος (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πίνακες αντιστοιχίας

Or. en

Τροπολογία 216
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II β – Μέρος Α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Μέρος A

Παρούσα οδηγία Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 1 παράγραφος 1 Άρθρο 1 παράγραφος 1
Άρθρο 1 παράγραφος 2
Άρθρο 1 παράγραφος 3 Άρθρο 1 παράγραφος 2
Άρθρο 2 Άρθρο 2
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 2 Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 2
Άρθρο 3 παράγραφος 3 σημείο 4
Άρθρο 4 παράγραφος 1
Άρθρο 4 παράγραφος 2 Άρθρο 4 παράγραφος 1
Άρθρο 4 παράγραφος 3 Άρθρο 4 παράγραφος 2
Άρθρο 5 Άρθρο 5
Άρθρο 6 Άρθρο 6
Άρθρο 7(1)(2)(3)(4) Άρθρο 7(1)(2)(3)(4)
Άρθρο 7 παράγραφος 5 Άρθρο 7 παράγραφος 4
Άρθρο 8 Άρθρο 8
Άρθρο 9(1)(2)(3)(4) Άρθρο 9 παράγραφος 1
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Άρθρο 9 παράγραφος 5 Άρθρο 9 παράγραφος 2
Άρθρο 9 παράγραφος 6
Άρθρο 9 παράγραφος 7 Άρθρο 9 παράγραφος 3
Άρθρο 9 παράγραφος 8 Άρθρο 9 παράγραφος 4
Άρθρο 10 παράγραφος 1 σημείο 2 Άρθρο 10 παράγραφος 1 σημείο 2
Άρθρο 10 παράγραφος 3
Άρθρο 11 παράγραφος 1 Άρθρο 10 παράγραφος 3
Άρθρο 11 παράγραφος 2 Άρθρο 10 παράγραφος 4
Άρθρο 11 παράγραφος 3 Άρθρο 10 παράγραφος 5
Άρθρο 11 παράγραφος 4 Άρθρο 10 παράγραφος 6
Άρθρο 12 Άρθρο 10α
Άρθρο 13 Άρθρο 10β
Άρθρο 14 Άρθρο 11
Άρθρο 15 Άρθρο 12
Άρθρο 16(1)(2)(3)(4)(5)(6) Άρθρο 13(1)(2)(3)(4)(5)(6)
Άρθρο 16 παράγραφος 7
Άρθρο 16 παράγραφος 8 Άρθρο 13 παράγραφος 7
Άρθρο 16 παράγραφος 9 Άρθρο 13 παράγραφος 8
Άρθρο 16 παράγραφος 10
Άρθρο 16 παράγραφος 11 Άρθρο 13 παράγραφος 9
Άρθρο 16 παράγραφος 12 Άρθρο 13 παράγραφος 10
Άρθρο 17
Άρθρο 18 παράγραφος 1 σημείο 2 Άρθρο 14 παράγραφος 1 σημείο 2
Άρθρο 18 παράγραφος 3 Άρθρο 14 παράγραφος 4
Άρθρο 18 παράγραφος 4 Άρθρο 14 παράγραφος 5
Άρθρο 18 παράγραφος 5 Άρθρο 14 παράγραφος 6
Άρθρο 18 παράγραφος 6 Άρθρο 14 παράγραφος 7
Άρθρο 18 παράγραφος 7 σημείο 8
Άρθρο 19
Άρθρο 20
Άρθρο 21 Άρθρο 16
Άρθρο 22 Άρθρο 17
Άρθρο 23 Άρθρο 18
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Άρθρο 24(1)(2)(3) Άρθρο 19(1)(2)(3)
Άρθρο 24 παράγραφος 4 Άρθρο 19 παράγραφος 9
Άρθρο 24 παράγραφος 5
Άρθρο 24 παράγραφος 6
Άρθρο 24 παράγραφος 7
Άρθρο 24 παράγραφος 8
Άρθρο 25 παράγραφος 1 Άρθρο 19 παράγραφος 4
Άρθρο 25 παράγραφος 2 Άρθρο 19 παράγραφος 5
Άρθρο 25 παράγραφος 3 Άρθρο 19 παράγραφος 6
Άρθρο 25 παράγραφος 4 Άρθρο 19 παράγραφος 7
Άρθρο 25 παράγραφος 5 Άρθρο 19 παράγραφος 8
Άρθρο 25 παράγραφος 6 Άρθρο 19 παράγραφος 10
Άρθρο 25 παράγραφος 7
Άρθρο 26 Άρθρο 20
Άρθρο 27 παράγραφος 1 Άρθρο 21 παράγραφος 1
Άρθρο 27 παράγραφος 2
Άρθρο 27 παράγραφος 3 Άρθρο 21 παράγραφος 2
Άρθρο 27 παράγραφος 4 Άρθρο 21 παράγραφος 3
Άρθρο 27 παράγραφος 5 Άρθρο 21 παράγραφος 4
Άρθρο 27 παράγραφος 6 Άρθρο 21 παράγραφος 5
Άρθρο 27 παράγραφος 7 Άρθρο 21 παράγραφος 6
Άρθρο 27 παράγραφος 8
Άρθρο 28 Άρθρο 22
Άρθρο 29 Άρθρο 23
Άρθρο 30 Άρθρο 24
Άρθρο 31 Άρθρο 26
Άρθρο 32
Άρθρο 33
Άρθρο 34
Άρθρο 35
Άρθρο 36(1)(2)(3)(4) Άρθρο 31(1)(2)(3)(4)
Άρθρο 36 παράγραφος 5
Άρθρο 36 παράγραφος 6 Άρθρο 31 παράγραφος 5
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Άρθρο 36 παράγραφος 7 Άρθρο 31 παράγραφος 6
Άρθρο 36 παράγραφος 8 σημείο 9 Άρθρο 31 παράγραφος 7
Άρθρο 37(1)(2)(3)(4)(5)(6) Άρθρο 32(1)(2)(3)(4)(5)(6)
Άρθρο 37 παράγραφος 7
Άρθρο 37 παράγραφος 8 Άρθρο 32 παράγραφος 7
Άρθρο 37 παράγραφος 9 Άρθρο 32 παράγραφος 8
Άρθρο 37 παράγραφος 10 Άρθρο 32 παράγραφος 9
Άρθρο 37 παράγραφος 11 Άρθρο 32 παράγραφος 10
Άρθρο 38 Άρθρο 33
Άρθρο 39 Άρθρο 34
Άρθρο 40 Άρθρο 35
Άρθρο 41
Άρθρο 42
Άρθρο 43
Άρθρο 44
Άρθρο 45
Άρθρο 46
Άρθρο 47 Άρθρο 36
Άρθρο 48 Άρθρο 37
Άρθρο 49 Άρθρο 38
Άρθρο 50 Άρθρο 39
Άρθρο 51
Άρθρο 52 Άρθρο 40
Άρθρο 53 παράγραφος 1 σημείο 2 Άρθρο 41 παράγραφος 1 σημείο 2
Άρθρο 53 παράγραφος 3 σημείο 4
Άρθρο 54
Άρθρο 55 Άρθρο 42
Άρθρο 56 Άρθρο 43
Άρθρο 57 Άρθρο 46
Άρθρο 58 Άρθρο 47
Άρθρο 59
Άρθρο 60
Άρθρο 61
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Άρθρο 62
Άρθρο 63
Άρθρο 64
Άρθρο 65
Άρθρο 66
Άρθρο 67
Άρθρο 68
Άρθρο 69 Άρθρο 48
Άρθρο 70 Άρθρο 49
Άρθρο 71 παράγραφος 1 σημείο 2 Άρθρο 50 παράγραφος 1 σημείο 2
Άρθρο 71 παράγραφος 3 σημείο 4
Άρθρο 72
Άρθρο 73 παράγραφος 1 Άρθρο 51 παράγραφος 1
Άρθρο 73 παράγραφος 2
Άρθρο 73 παράγραφος 3 Άρθρο 51 παράγραφος 4
Άρθρο 73 παράγραφος 4 Άρθρο 51 παράγραφος 5
Άρθρο 73 παράγραφος 5 Άρθρο 51 παράγραφος 6
Άρθρο 74
Άρθρο 75
Άρθρο 76
Άρθρο 77
Άρθρο 78
Άρθρο 79 Άρθρο 52
Άρθρο 80 Άρθρο 53
Άρθρο 81 Άρθρο 54
Άρθρο 82 Άρθρο 55
Άρθρο 83(1)(2)(3)(4) Άρθρο 56(1)(2)(3)(4)
Άρθρο 83 παράγραφος 5 σημείο 6
Άρθρο 83 παράγραφος 7 Άρθρο 56 παράγραφος 5
Άρθρο 83 παράγραφος 8 Άρθρο 56 παράγραφος 6
Άρθρο 84 Άρθρο 57
Άρθρο 85 Άρθρο 58
Άρθρο 86 Άρθρο 58α
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Άρθρο 87 Άρθρο 59
Άρθρο 88 Άρθρο 60
Άρθρο 89 Άρθρο 61
Άρθρο 90 Άρθρο 62
Άρθρο 91 Άρθρο 62α
Άρθρο 92 Άρθρο 63
Άρθρο 93
Άρθρο 94
Άρθρο 95
Άρθρο 96 Άρθρο 65
Άρθρο 97 Άρθρο 70
Άρθρο 98
Άρθρο 99 Άρθρο 71
Άρθρο 100 Άρθρο 72
Άρθρο 101 Άρθρο 73
Παράρτημα I Παράρτημα I
Παράρτημα II Παράρτημα II

Or. en

Τροπολογία 217
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II β – Μέρος Β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Μέρος B
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR] Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 1
Άρθρο 2 Άρθρο 4
Άρθρο 3 παράγραφος 1 Άρθρο 29 παράγραφος 1, Άρθρο 44 

παράγραφος 1
Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 44 παράγραφος 1
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Άρθρο 4 παράγραφος 1 Άρθρο 29 παράγραφος 2, Άρθρο 44
παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2
Άρθρο 4 παράγραφος 3 Άρθρο 29 παράγραφος 3, Άρθρο 44 

παράγραφος 3
Άρθρο 4 παράγραφος 4
Άρθρο 5 παράγραφος 1 Άρθρο 30 παράγραφος 1, Άρθρο 45 

παράγραφος 1
Άρθρο 5 παράγραφος 2 Άρθρο 45 παράγραφος 1
Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 30 παράγραφος 2, Άρθρο 45 

παράγραφος 2
Άρθρο 6 παράγραφος 2 Άρθρο 30 παράγραφος 3, Άρθρο 45 

παράγραφος 3
Άρθρο 7
Άρθρο 8
Άρθρο 9
Άρθρο 10
Άρθρο 11
Άρθρο 12 Άρθρο 28, άρθρο 30 
Άρθρο 45
Άρθρο 13 Άρθρο 27 παράγραφος 1 σημείο 2
Άρθρο 14(1)(2)(3)(4) Άρθρο 27 παράγραφος 3
Άρθρο 14 παράγραφος 5 Άρθρο 27 παράγραφος 7
Άρθρο 14 παράγραφος 6
Άρθρο 15 Άρθρο 27 παράγραφος 4
Άρθρο 16 παράγραφος 1 Άρθρο 27 παράγραφος 5
Άρθρο 16 παράγραφος 2 Άρθρο 27 παράγραφος 6
Άρθρο 16 παράγραφος 3 Άρθρο 27 παράγραφος 7
Άρθρο 17
Άρθρο 18
Άρθρο 19 Άρθρο 28
Άρθρο 20
Άρθρο 21 Άρθρο 25 παράγραφος 1
Άρθρο 22 παράγραφος 1 Άρθρο 25 παράγραφος 2
Άρθρο 22 παράγραφος 2
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Άρθρο 23 παράγραφος 1 σημείο 2 Άρθρο 25 παράγραφος 3
Άρθρο 23 παράγραφος 3 Άρθρο 25 παράγραφος 4
Άρθρο 23 παράγραφος 4
Άρθρο 23 παράγραφος 5
Άρθρο 23 παράγραφος 6 Άρθρο 25 παράγραφος 5
Άρθρο 23 παράγραφος 7 Άρθρο 25 παράγραφος 6
Άρθρο 23 παράγραφος 8 Άρθρο 25 παράγραφος 7
Άρθρο 23 παράγραφος 9
Άρθρο 24
Άρθρο 25
Άρθρο 26
Άρθρο 27
Άρθρο 28
Άρθρο 29
Άρθρο 30
Άρθρο 31
Άρθρο 32
Άρθρο 33
Άρθρο 34
Άρθρο 35
Άρθρο 36
Άρθρο 36
Άρθρο 37
Άρθρο 38
Άρθρο 39
Άρθρο 40
Άρθρο 41
Άρθρο 42 Άρθρο 64
Άρθρο 43 Άρθρο 65
Άρθρο 44
Άρθρο 45 Άρθρο 71
Άρθρο 46 Άρθρο 72

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η αναθεώρηση της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) εντάσσεται 
σο πλαίσιο της αντίδρασης της ΕΕ στη χρηματοπιστωτική κρίση. Η οδηγία MiFID I 
(2004/39/EΚ) τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου 2007 και αντικατέστησε την οδηγία για 
τις επενδυτικές υπηρεσίες (ISD).  Συμπληρώθηκε από εκτελεστικό κανονισμό (κανονισμός 
αριθ. 1287/2006) και εκτελεστική οδηγία (οδηγία 2006/73/ΕΚ). 

Το γεγονός ότι η εν λόγω αναθεώρηση πραγματοποιείται μία μόνο πενταετία μετά από την 
έναρξη εφαρμογής της οδηγίας MiFID I οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους:  η κατάσταση 
στην αγορά έχει μεταβληθεί λόγω της τεχνικής προόδου, της συμμετοχής νέων παραγόντων 
στην αγορά και της ανάπτυξης πιο περίπλοκων στρατηγικών διαπραγμάτευσης. Επιπλέον, ως 
απόκριση στη χρηματοπιστωτική κρίση, η οδηγία MiFID πρέπει να αναθεωρηθεί, ούτως ώστε 
να μειωθεί ο συστημικός κίνδυνος και να εξασφαλιστούν η σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και η κατάλληλη προστασία των επενδυτών. Για το λόγο αυτό, 
στις 20 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την έκδοση κανονισμού και οδηγίας που 
θα αντικαταστήσουν την οδηγία 2004/39/ΕΚ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρομολόγησε διαβούλευση που έδωσε σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη την ευκαιρία να διατυπώσουν σχόλια. Οι 193 απαντήσεις δημοσιεύτηκαν στην 
ιστοσελίδα της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (ECON), ούτως ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Επιπλέον, ο εισηγητής 
παρουσίασε τρία έγγραφα εργασίας, για να παράσχει μια γενική άποψη της οδηγίας MiFID I 
και για να εντοπίσει ορισμένες βασικές πτυχές των προτάσεων της Επιτροπής.

Δεδομένου ότι η αναθεώρηση της οδηγίας MiFID είναι σημαντικό βήμα προς την 
κατεύθυνση διαφανών και αποτελεσματικών χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ο εισηγητής επιδοκιμάζει σε γενικές γραμμές τις προτάσεις της Επιτροπής, 
δεδομένου ότι τούτο ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα του Κοινοβουλίου στο ψήφισμά του 
της 14ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τη ρύθμιση των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα -
«αδιαφανείς δεξαμενές» («dark pools») κ.λπ. (2010/2075(INI)). Στο ψήφισμά του, το 
Κοινοβούλιο ζήτησε, μεταξύ άλλων, περαιτέρω διερεύνηση των συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας και της καταλληλότητας των υφιστάμενων απαιτήσεων διαφάνειας για τους 
τόπους διαπραγμάτευσης. Ενώ επικροτεί τον γενικό στόχο της Επιτροπής για εξασφάλιση της 
διενέργειας όλων των διαπραγματεύσεων σε ρυθμιζόμενους τόπους διαπραγμάτευσης, ο 
εισηγητής εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη της ένα 
από τα βασικά ζητήματα του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, το οποίο ήταν να μην θεσπιστεί 
νέα κατηγορία τόπων διαπραγμάτευσης, αλλά, αντίθετα, να προσαρμοστούν οι απαιτήσεις για 
τους τόπους εκτέλεσης που θεσπίζονται στην οδηγία MiFID I: Ρυθμιζόμενες αγορές (ΡΑ), 
Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) και Συστημικοί Εσωτερικοποιητές (ΣΕ).

Θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για επέκταση του πεδίου εφαρμογής
των διατάξεων της οδηγίας MiFID και περιορισμό των εξαιρέσεων, δεδομένου ότι είναι υπέρ 
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της αναπλήρωσης όλων των κενών που υπάρχουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο, ούτως ώστε να 
μην υπάρχουν μη ρυθμιζόμενα τμήματα της αγοράς. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δε θα 
γίνεται κατάχρηση των εξαιρέσεων, ο εισηγητής προτείνει να υπάρχει υποχρέωση υποβολής 
εκθέσεων για τα πρόσωπα, ώστε να εξηγούν γιατί η δραστηριότητα τους είναι παρεπόμενη ως 
προς την κύρια δραστηριότητά τους,  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων για την περαιτέρω αποσαφήνιση  των κριτηρίων  καθορισμού των παρεπόμενων 
δραστηριοτήτων. 

Η Επιτροπή ενισχύει το ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία των επενδυτών, ούτως ώστε 
να παρέχεται στους πελάτες βελτιωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες και την 
εκτέλεση των εντολών τους. Ο εισηγητής υποστηρίζει την εν λόγω αναπροσαρμογή. Ωστόσο, 
δεν είναι υπέρ της προτεινόμενης νέας υποχρέωσης διευκρίνισης κατά πόσο οι επενδυτικές 
συμβουλές είναι ανεξάρτητες και βασίζονται σε ευρεία ή σε πιο περιορισμένη ανάλυση της 
αγοράς, δεδομένου ότι ο περιορισμός της χρήσης της λέξης «ανεξάρτητες» ενδέχεται να 
σημαίνει ότι άλλες μορφές συμβουλών έχουν αρνητική χροιά. Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής 
έχει επιλέξει πιο ουδέτερη διατύπωση και προτείνει οι πελάτες να ενημερώνονται πριν από 
την παροχή επενδυτικών συμβουλών εάν έχουν πραγματοποιηθεί  πληρωμές τρίτων μερών 
και εάν οι συμβουλές παρέχονται για περιορισμένο αριθμό μέσων. Οι πελάτες θα πρέπει 
επίσης να ενημερώνονται σχετικά με τη συχνότητα της περιοδικής αξιολόγησης της 
καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων δε θα 
πρέπει να εμποδίζονται να αποδέχονται αντιπαροχές, όμως αυτή η αποδοχή αντιπαροχών θα 
πρέπει να είναι απόλυτα διαφανής και οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στον 
πελάτη πριν από τη συμφωνία. Επιπλέον, ο εισηγητής προτείνει νέα υποχρέωση, σύμφωνα με 
την οποία, όταν σχεδιάζουν  ένα νέο προϊόν, οι επιχειρήσεις επενδύσεων προσδιορίζουν μια 
ομάδα στόχο στην κατηγορία των ιδιωτών ή επαγγελματιών πελατών και εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν σχεδιάζεται για να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτών των πελατών και διατίθεται  
στους πελάτες που περιλαμβάνονται στην ομάδα στόχο. Τέλος, ο εισηγητής πιστεύει ότι οι 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με τους πελάτες θα πρέπει επίσης να 
περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα των πελατών ως προς την ανάληψη 
κινδύνων.

Όσον αφορά τη φύλαξη των καταγραφών, η Επιτροπή προτείνει ότι θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επίσης καταγραφές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων η ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.  Ωστόσο, δεδομένου ότι η απαίτηση πρόσβασης σε αυτά τα είδη καταγραφών 
θα μπορούσε να είναι αντίθετη προς την εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία 
δεδομένων ή την ιδιωτική ζωή, ο εισηγητής προτείνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν επίσης 
εναλλακτικές δυνατότητες, όπως τα πρακτικά, ως κατάλληλο μέσο τεκμηρίωσης. 

Ενώ στην οδηγία MiFID I γίνεται διάκριση μεταξύ τριών κατηγοριών οργανωμένων τόπων 
διαπραγμάτευσης - όπως προαναφέρθηκε, ΡΑ, ΠΜΔ και ΣΕ - η Επιτροπή θεσπίζει τώρα μία 
τέταρτη κατηγορία που ονομάζεται Οργανωμένοι Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (ΟΜΔ).  
Για όλους τους τόπους διαπραγμάτευσης υπάρχουν ταυτόσημες προ και μετά τη 
διαπραγμάτευση απαιτήσεις και σχεδόν ταυτόσημες απαιτήσεις όσον αφορά τις οργανωτικές 
πτυχές και την εποπτεία της αγοράς. Η βασική διαφορά μεταξύ των ΡΑ και των ΠΜΔ αφενός 
και των ΟΜΔ αφετέρου συνίσταται στο γεγονός ότι, όσον αφορά τους ΟΜΔ, υπάρχει ως ένα 
βαθμό διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διενεργείται μια 
διαπραγμάτευση. Ο εισηγητής διερωτάται κατά πόσο η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας 
είναι ο ορθός τρόπος για να καλυφθούν οι οργανωμένοι τόποι διαπραγμάτευσης που δεν 
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περιλαμβάνονται στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες. Προκειμένου να μην δημιουργηθούν νέα 
κενά, προτείνει να περιοριστεί η κατηγορία των ΟΜΔ στα εξωχρηματιστηριακά μέσα και, 
κατά συνέπεια, προσαρμόζει τη ρήτρα αναθεώρησης, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η 
αναθεώρηση της αναγκαιότητας και του αντίκτυπου αυτής της νέας κατηγορίας. 

Οι προτάσεις σχετικά με την οδηγία MiFID II περιέχουν ειδικές υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται σε οποιονδήποτε διενεργεί αλγοριθμικές συναλλαγές, ενώ ταυτόχρονα 
προσδιορίζουν αδρομερώς τις αλγοριθμικές συναλλαγές. Ο εισηγητής προτείνει μια 
περισσότερο διαφοροποιημένη προσέγγιση και προτείνει επίσης ορισμούς για τις συναλλαγές 
υψηλής συχνότητας και μια στρατηγική διαπραγμάτευσης υψηλής συχνότητας για τον 
εντοπισμό ενός συγκεκριμένου υποσυνόλου αλγοριθμικών συναλλαγών και, επιπλέον, 
απαγόρευση της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης. Επιπλέον, ο εισηγητής αναγνωρίζει τις 
προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά την εξασφάλιση της αντοχής των ΡΑ, των ΠΜΔ και 
των ΟΔΜ σε ακραίες καταστάσεις της αγοράς και την ύπαρξη σε αυτούς τους τόπους 
διαπραγμάτευσης κατάλληλων μέτρων διακοπής συναλλαγών και διευθετήσεων 
επιχειρηματικής συνέχειας. Ο εισηγητής εκφράζει επιδοκιμασία για την εν λόγω προσέγγιση, 
διατυπώνει όμως τρεις προτάσεις για την ενίσχυσή της: πρώτον, προκειμένου να 
επιβραδυνθούν οι συναλλαγές και οι ροές εντολών, προτείνει όλες οι εντολές να είναι 
έγκυρες για τουλάχιστον 500 εκατοστά του δευτερολέπτου· δεύτερον, για όλους τους τόπους 
διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υπάρχουν παράμετροι για τη διακοπή των συναλλαγών, που 
θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές και στην ΕΑΚΑΑ, η οποία θα πρέπει να 
τις δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της· τρίτον, να απαιτείται από τους τόπους διαπραγμάτευσης 
να εξασφαλίζουν ότι οι διαρθρώσεις των τελών τους θα περιέχουν υψηλότερα τέλη για μια 
εντολή που ακυρώνεται απ΄ όσο για μια εντολή που εκτελείται και υψηλότερα τέλη για τους 
συμμετέχοντες στην αγορά με υψηλό ποσοστό εντολών που ακυρώνονται.

Η Επιτροπή προτείνει ενίσχυση των διατάξεων για την εταιρική διακυβέρνηση ως προς τα 
χαρακτηριστικά, τον ρόλο, τις ευθύνες αμφότερων των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών 
διευθυντών και την ισορροπία στη σύνθεση των οργάνων διοίκησης. Ο εισηγητής ενισχύει τις 
διατάξεις για τους φορείς διαχείρισης των τόπων διαπραγμάτευσης και προτείνει να μην 
μπορεί ένα πρόσωπο να κατέχει μία εκτελεστική ή δύο μη εκτελεστικές διευθυντικές θέσεις 
ταυτόχρονα, παρά το γεγονός ότι διατηρήθηκε η δυνατότητα συνδυασμού εκτελεστικών και 
μη εκτελεστικών διευθυντικών θέσεων στο εσωτερικό της ίδιας ομάδας. Θα πρέπει επίσης να 
υπάρχουν ουσιαστικά συστήματα για τον εντοπισμό και τη διαχείριση συγκρούσεων 
συμφερόντων.

Με τις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ η Επιτροπή δημιουργεί μια νέα υποκατηγορία αγορών, η 
οποία λειτουργεί συνήθως ως ΠΜΔ. Ενώ τάσσεται υπέρ του στόχου, ο εισηγητής είναι 
αβέβαιος ως προς τα πρακτικά οφέλη του χαρακτηρισμού ορισμένων αγορών ως αγορών 
ανάπτυξης ΜΜΕ και προτείνει η προσέγγιση αυτή να βασιστεί έστω στον συνήθη ορισμό της 
ΕΕ για τις ΜΜΕ. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, όλοι οι τόποι διαπραγμάτευσης όπου διεξάγεται διαπραγμάτευση 
συμβάσεων παραγώγων επί εμπορευμάτων, θα πρέπει να θεσπίζουν όρια θέσεων ή 
εναλλακτικές διευθετήσεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς 
και να παρέχονται τυποποιημένες πληροφορίες.   Ο εισηγητής εκφράζει σε γενικές γραμμές 
επιδοκιμασία γι αυτήν την προσέγγιση, δεδομένου ότι υποστηρίζει το στόχο της απαγόρευσης 
της υπερβολικής κερδοσκοπίας με τις τιμές των τροφίμων.  Χρειάζονται, ωστόσο, ορισμένες 
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προσαρμογές και ενίσχυση. Σύμφωνα με τον εισηγητή, η χρήση άλλων ελέγχων ή θέσεων θα 
πρέπει να είναι επιπρόσθετη και όχι εναλλακτική προς τη χρήση ορίων θέσεων. Ωστόσο, 
κατά τον καθορισμό αυτών των ορίων θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των 
θέσεων που συνδέονται άμεσα με εμπορικές δραστηριότητες σε σχέση με το εμπόρευμα και  
των λοιπών θέσεων.  Θα πρέπει να εναπόκειται στην ΕΑΚΑΑ να προσδιορίζει περαιτέρω το 
μέγιστο αριθμό συμβάσεων στα σχέδια ρυθμιστικών προτύπων.

Όσον αφορά την ενοποίηση δεδομένων, όλες οι εταιρείες θα πρέπει να δημοσιεύουν τις 
εκθέσεις τους για τις διαπραγματεύσεις μέσω Εγκεκριμένων Μηχανισμών Δημοσίευσης 
(ΕΜΔ), ούτως ώστε να επιτρέπεται η αποτελεσματική σύγκριση των τιμών και των 
συναλλαγών σε όλους τους πιθανούς τόπους διαπραγμάτευσης. Ο εισηγητής υποστηρίζει τις 
προτάσεις της Επιτροπής, όμως τονίζει ότι όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με αμεροληψία.

Το καθεστώς τρίτης χώρας που προτείνει η Επιτροπή βασίζεται σε αξιολόγηση της 
ισοδυναμίας των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών για 
τις οποίες η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση ισοδυναμίας να είναι σε θέση να ζητούν έγκριση 
για παροχή υπηρεσιών στην ΕΕ. Προκειμένου να υπάρχει πλήρες καθεστώς τρίτης χώρας, ο 
εισηγητής αντικατέστησε τη διατύπωση «επιχείρηση επενδύσεων τρίτης χώρας» με τη 
διατύπωση «χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τρίτης χώρας».

Οι προτάσεις της Επιτροπής περιέχουν επίσης εκτεταμένες εξουσίες για τις εθνικές αρχές 
και την ΕΑΚΑΑ. Για παράδειγμα, οι εποπτικές αρχές θα μπορούν να παρεμβαίνουν σε κάθε 
στάδιο κατά τη διάρκεια ζωής μιας σύμβασης παραγώγων επί εμπορευμάτων ή να 
περιορίζουν τις θέσεις εκ των προτέρων και χωρίς καμία διάκριση. Τα κράτη μέλη θα 
καλούνται να θεσπίζουν τουλάχιστον ένα προκαθορισμένο ελάχιστο επίπεδο διοικητικών 
κυρώσεων. Ο εισηγητής ενισχύει αυτά τα μέτρα, ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι οι 
συμμετέχοντες στην αγορά θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας MiFID.

Τέλος, ο εισηγητής ελαττώνει τον αριθμό των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών 
πράξεων, δεδομένου ότι φρονεί πως οι μείζονες πολιτικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται 
στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
και προσδιορίζει τις χρονικές περιόδους εντός των οποίων η ΕΑΚΑΑ θα καταρτίζει τα σχέδια 
των απαιτούμενων κανονιστικών προτύπων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αριθ. αναφοράς: D(2012)12430

Κυρία Sharon Bowles
Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
ASP 10G201
Βρυξέλλες

Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την κατάργηση της οδηγίας 
2004/39/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (αναδιατύπωση)
(COM(2011)0656 – C7 0382/2011 – 2011/0298(COD))

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, εξέτασε την ως άνω 
πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Κανονισμού, περί αναδιατύπωσης.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού έχει ως εξής: 

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία ουσιαστική 
τροποποίηση επιφέρει, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, 
ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 156 και 157, γίνονται δεκτές από 
την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα 
τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, εάν, σύμφωνα με το σημείο 8 της Διοργανικής Συμφωνίας, η αρμόδια επί της ουσίας 
επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει τροπολογίες στα κωδικοποιημένα τμήματα της 
πρότασης, κοινοποιεί αμέσως την πρόθεσή της στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, η οποία θα 
πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή, πριν από την ψηφοφορία κατά το άρθρο 54, σχετικά με την 
τοποθέτησή της όσον αφορά τις τροπολογίες καθώς και εάν προτίθεται ή όχι να αποσύρει την 
πρόταση αναδιατύπωσης.»

Μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της οποίας συμμετείχαν στις 
συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας που εξέτασε την πρόταση 
αναδιατύπωσης, και ακολουθώντας τις συστάσεις του συντάκτη γνωμοδότησης, η Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων φρονεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές 
τροποποιήσεις πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση και ότι, όσον 
αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με τις 
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τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιέχει καθαρή κωδικοποίηση των εν ισχύι κειμένων, χωρίς 
τροποποίηση επί της ουσίας.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αφού εξέτασε την πρόταση κατά τη συνεδρίασή 
της στις 1 Μαρτίου 2012, συνιστά στην επιτροπή σας, αρμόδια επί της ουσίας, με 22 ψήφους 
υπέρ και καμία αποχή1, να προχωρήσει στην εξέταση της ανωτέρω πρότασης σύμφωνα με το 
άρθρο 87 του Κανονισμού.

Με τιμή,

Klaus-Heiner LEHNE

συνημμ.: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.

                                               
1 Κατά την τελική ψηφοφορία ήταν παρόντες: Klaus-Heiner Lehne (πρόεδρος), Evelyn 
Regner (αντιπρόεδρος), Raffaele Baldassarre (αντιπρόεδρος), Françoise Castex 
(αντιπρόεδρος), Sebastian Valentin Bodu (αντιπρόεδρος), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, 
Cristian Silviu Buşoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip 
Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-
Behrendt, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz 
Zwiefka.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 10 Iανουαρίου 2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/39/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (αναδιατύπωση)
COM(2011)0656 της 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μία πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής αναδιατύπωσης για νομικές πράξεις, και ειδικότερα 
το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, απαρτιζόμενη από τις αντίστοιχες νομικές 
υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε 
στις 10 και 28 Νοεμβρίου 2011 με σκοπό την εξέταση, μεταξύ άλλων, της προαναφερθείσας 
πρότασης η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδριάσεων1, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας εξέτασε την 
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση 
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης 
Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 
85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, και διαπίστωσε διά κοινής συμφωνίας τα εξής:

1) Όσον αφορά την αιτιολογική έκθεση, για να είναι συνεπές το κείμενο αυτό με τις σχετικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία, θα έπρεπε να διευκρινίζει ποιες 
διατάξεις της προηγούμενης πράξης παραμένουν αμετάβλητες στην πρόταση, όπως 

                                               
1 Η συμβουλευτική ομάδα είχε στη διάθεσή της την αγγλική, γαλλική και γερμανική 
γλωσσική έκδοση της πρότασης και εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση, που αποτελεί 
την πρωτότυπη έκδοση του υπό εξέταση κειμένου.
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προβλέπεται στο σημείο 6(α)(iii) της εν λόγω συμφωνίας.
2) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις που προτείνονται στο αναδιατυπωμένο κείμενο έπρεπε να 
είχαν προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας την γκρι σκίαση που χρησιμοποιείται εν γένει για την 
επισήμανση των ουσιαστικών τροποποιήσεων:
- στην αιτιολογική σκέψη αριθ. 37, η διαγραφή ολόκληρου του κειμένου της υφιστάμενης 
αιτιολογικής σκέψης αριθ. 27 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ·
- στην αιτιολογική σκέψη αριθ. 61, η προσθήκη των τελικών λέξεων «ΟΜΔ ή συστηματικών 
εσωτερικοποιητών»·
- στην αιτιολογική σκέψη αριθ. 102, η αντικατάσταση των λέξεων «να ενθαρρύνουν» με τις 
λέξεις «να εξασφαλίσουν»·
- στο άρθρο 1, παράγραφος 1, η προσθήκη των τελικών λέξεων «στους παρόχους υπηρεσιών 
αναφοράς δεδομένων, και στις εταιρείες τρίτων χωρών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες εντός της Ένωσης»·
- στο άρθρο 1, παράγραφος 3, πρώτη περίπτωση, η προσθήκη παραπομπής στο νέο άρθρο 17·
- στο άρθρο 1, παράγραφος 3, τέταρτη περίπτωση, οι λέξεις «έως 80»·
- στο άρθρο 1, παράγραφος 3, πέμπτη περίπτωση, η διαγραφή της ένδειξης «άρθρο 71, 
παράγραφος 1»·
- στο άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο iii), η διαγραφή των λέξεων «εκτός ρυθμιζόμενης 
αγοράς ή ΠΜΔ κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά και συστηματικά, παρέχοντας ένα σύστημα 
προσβάσιμο σε τρίτα μέρη, ώστε να πραγματοποιούν συναλλαγές με αυτά»·
- στο άρθρο 5, παράγραφος 2, η διαγραφή των τελικών λέξεων «και 15»·
- στο άρθρο 9, παράγραφος 7, η διαγραφή των λέξεων «προτεινόμενες αλλαγές στη διοίκηση 
της επιχείρησης»·
- στο άρθρο 16, παράγραφος 1, η προσθήκη των τελικών λέξεων «και στο άρθρο 17»·
- στο άρθρο 16, παράγραφος 11, η προσθήκη των λέξεων «και 7»·
- στο άρθρο 18, παράγραφος 1, η διαγραφή των λέξεων «και άνευ διακρίσεων»·
- στο άρθρο 18, παράγραφος 6, η αντικατάσταση της υφιστάμενης παραπομπής στο « άρθρο 
50, παράγραφος 1» με παραπομπή στο νέο «άρθρο 72, παράγραφος 1»·
- στο άρθρο 24, παράγραφος 1, η αντικατάσταση των λέξεων « στις παραγράφους 2 έως 8» με 
τις λέξεις «στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 25»·
- στο άρθρο 24, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «θα πρέπει»·
- στο άρθρο 29, παράγραφος 1, η διαγραφή των λέξεων «δύνανται να αποφασίζουν»·
- στο άρθρο 30, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, η διαγραφή των λέξεων «και ιβ)»·
- στο άρθρο 36, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, η διαγραφή των λέξεων «δύναται να»·
- στο άρθρο 55, παράγραφος 3, στοιχείο β), η προσθήκη των τελικών λέξεων «και πείρας»·
- στο άρθρο 92, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, η προσθήκη του τελικού στοιχείου στ)·
- στο Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ, σημείο 10, η διαγραφή των λέξεων «δικαιώματα εκπομπής».
3) Στο άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο 18, το οποίο αντιστοιχεί στο άρθρο 4, παράγραφος 1, 
σημείο 22, της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, η παραπομπή στο «άρθρο 48» που περιλαμβάνεται στο 
ισχύον σήμερα κείμενο θα έπρεπε να είχε αναδιατυπωθεί ως παραπομπή στο «άρθρο 69».
4) Στο άρθρο 36, παράγραφος 9, πρώτο εδάφιο, πριν από τις λέξεις «Η ΕΑΚΑΑ» οι λέξεις 
«Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου», οι οποίες 
αποτελούν την αρχική διατύπωση του άρθρου 31, παράγραφος 7, τρίτο εδάφιο, της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ θα έπρεπε να εμφανίζονται και θα έπρεπε να είχαν επισημανθεί με διπλή γραμμή 
διαγραφής.
5) Στο άρθρο 69, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, το οποίο αντιστοιχεί στο άρθρο 48, 
παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, η παραπομπή στο «άρθρο 23, 
παράγραφος 4» που περιλαμβάνεται στο ισχύον σήμερα κείμενο θα έπρεπε να είχε 
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αναδιατυπωθεί ως παραπομπή στο «άρθρο 29, παράγραφος 4».
6) Προκειμένου να πληροί όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο 7 της 
διοργανικής συμφωνίας, η πράξη αναδιατύπωσης θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία τα οποία δεν εμφανίζονται στην υποβαλλόμενη από την Επιτροπή 
πρόταση αναδιατύπωσης:
- έναν πίνακα αντιστοιχίας επισυναπτόμενο σύμφωνα με το σημείο 7 στοιχείο β)·
- μία διατύπωση στο καταργόν άρθρο που να προβλέπει ότι οι υποχρεώσεις των κρατών 
μελών που απορρέουν από την προθεσμία μεταφοράς της καταργηθείσας οδηγίας δεν 
θίγονται από μία τέτοια κατάργηση, σύμφωνα με το σημείο 7, στοιχείο γ), σημείο i), καθώς 
και έναν πίνακα που να περιέχει την ένδειξη της εν λόγω προθεσμίας επισυναπτόμενο 
σύμφωνα με το σημείο 7, στοιχείο γ), σημείο ii).

Συνεπώς, κατόπιν εξέτασης της πρότασης η συμβουλευτική ομάδα εργασίας κατέληξε 
ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιέχει ουσιαστικές τροποποιήσεις, πέραν 
εκείνων που προσδιορίζονται ως ουσιαστικές τροποποιήσεις στο κείμενο ή στην παρούσα 
γνωμοδότηση. Η ομάδα συμπέρανε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των 
αμετάβλητων διατάξεων της προϋπάρχουσας πράξης σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της 
ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος 
κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.
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