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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

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού 
[EMIR] για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους 
και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0652) ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0359/2011),

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

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της 22ας Φεβρουαρίου 20121

– έχοντας υπόψη το άρθρο 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),

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

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.

                                               
1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να αυξηθεί η διαφάνεια των 
ευρωπαϊκών αγορών και να 
δημιουργηθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
τόπων που προσφέρουν υπηρεσίες 
διαπραγμάτευσης, είναι αναγκαίο να 
εισαχθεί η νέα κατηγορία του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ). Ο 
ορισμός αυτής της νέας κατηγορίας είναι 
ευρύς, ώστε και τώρα και στο μέλλον να 
είναι σε θέση να καλύπτει όλους τους 
τύπους οργανωμένης εκτέλεσης και 
τακτοποίησης συναλλαγών, οι οποίοι δεν 
αντιστοιχούν στις λειτουργίες ή στις 
κανονιστικές προδιαγραφές των 
υφιστάμενων τόπων διαπραγμάτευσης. 
Συνεπώς, πρέπει να εφαρμοστούν οι 
κατάλληλες οργανωτικές απαιτήσεις και 
κανόνες διαφάνειας που υποστηρίζουν την 
αποτελεσματική αναζήτηση της τιμής. Η 
νέα κατηγορία περιλαμβάνει συστήματα 
διασταύρωσης εντολών, τα οποία μπορούν 
να περιγραφούν ως εσωτερικά 
ηλεκτρονικά συστήματα αντιστοίχισης υπό 
τη διαχείριση επιχείρησης επενδύσεων και 
τα οποία εκτελούν εντολές πελατών έναντι 
εντολών άλλων πελατών. Η νέα κατηγορία 
περιλαμβάνει επίσης συστήματα επιλέξιμα 
για διαπραγμάτευση παραγώγων που είναι 
επιλέξιμα προς εκκαθάριση και έχουν 
επαρκή ρευστότητα. Δεν περιλαμβάνει 
μηχανισμούς στους οποίους δεν 
διενεργείται πραγματική εκτέλεση ή 
τακτοποίηση συναλλαγών στο σύστημα, 
όπως πίνακες ανακοινώσεων που 
χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση 
ενδιαφερόντων για αγορά και πώληση, 
άλλες οντότητες που αθροίζουν ή 
ομαδοποιούν δυνητικά ενδιαφέροντα για 
αγορά ή πώληση ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
επιβεβαίωσης μετά τη συναλλαγή.

(7) Για να αυξηθεί η διαφάνεια των 
ευρωπαϊκών αγορών και να 
δημιουργηθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
τόπων που προσφέρουν υπηρεσίες 
διαπραγμάτευσης, είναι αναγκαίο να 
εισαχθεί η νέα κατηγορία του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ) για 
ομολογίες, δομημένα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα, δικαιώματα εκπομπών και 
παράγωγα. Ο ορισμός αυτής της νέας 
κατηγορίας είναι ευρύς, ώστε και τώρα και 
στο μέλλον να είναι σε θέση να καλύπτει 
όλους τους τύπους οργανωμένης εκτέλεσης 
και τακτοποίησης συναλλαγών, οι οποίοι 
δεν αντιστοιχούν στις λειτουργίες ή στις 
κανονιστικές προδιαγραφές των 
υφιστάμενων τόπων διαπραγμάτευσης. 
Συνεπώς, πρέπει να εφαρμοστούν οι 
κατάλληλες οργανωτικές απαιτήσεις και 
κανόνες διαφάνειας που υποστηρίζουν την 
αποτελεσματική αναζήτηση της τιμής. Η 
νέα κατηγορία περιλαμβάνει συστήματα 
διασταύρωσης εντολών, τα οποία μπορούν 
να περιγραφούν ως εσωτερικά 
ηλεκτρονικά συστήματα αντιστοίχισης υπό 
τη διαχείριση επιχείρησης επενδύσεων και 
τα οποία εκτελούν εντολές πελατών έναντι 
εντολών άλλων πελατών. Η νέα κατηγορία 
περιλαμβάνει επίσης συστήματα επιλέξιμα 
για διαπραγμάτευση παραγώγων που είναι 
επιλέξιμα προς εκκαθάριση και έχουν 
επαρκή ρευστότητα. Δεν περιλαμβάνει 
μηχανισμούς στους οποίους δεν 
διενεργείται πραγματική εκτέλεση ή 
τακτοποίηση συναλλαγών στο σύστημα, 
όπως πίνακες ανακοινώσεων που 
χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση 
ενδιαφερόντων για αγορά και πώληση, 
άλλες οντότητες που αθροίζουν ή 
ομαδοποιούν δυνητικά ενδιαφέροντα για 
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αγορά ή πώληση ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
επιβεβαίωσης μετά τη συναλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η χρηματοπιστωτική κρίση 
κατέστησε εμφανείς συγκεκριμένες 
αδυναμίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
συναλλαγών και τις τιμές των 
χρηματοπιστωτικών μέσων πλην των 
μετοχών διατίθενται στους συμμετέχοντες 
στην αγορά, ιδίως από την άποψη του 
χρόνου, του βαθμού λεπτομέρειας, της 
ίσης πρόσβασης και της αξιοπιστίας.
Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν 
απαιτήσεις προσυναλλακτικής και 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας οι οποίες 
θα λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και δομές της αγοράς 
συγκεκριμένων ειδών χρηματοπιστωτικών 
μέσων πλην των μετοχών. Για να 
δημιουργηθεί ένα άρτιο πλαίσιο 
διαφάνειας για όλα τα σημαντικά μέσα, οι 
εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις ομολογίες και στα 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο ή τα οποία είτε είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά είτε αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή σε μηχανισμό 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), στα 
παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης ή είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ και ΜΟΔ ή θεωρούνται επιλέξιμα 
για κεντρική εκκαθάριση, καθώς και, στην 
περίπτωση της μετασυναλλακτικής 

(12) Η χρηματοπιστωτική κρίση 
κατέστησε εμφανείς συγκεκριμένες 
αδυναμίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
συναλλαγών και τις τιμές των 
χρηματοπιστωτικών μέσων πλην των 
μετοχών διατίθενται στους συμμετέχοντες 
στην αγορά, ιδίως από την άποψη του 
χρόνου, του βαθμού λεπτομέρειας, της 
ίσης πρόσβασης και της αξιοπιστίας.
Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν 
απαιτήσεις προσυναλλακτικής και 
μετασυναλλακτικής διαφάνειας οι οποίες 
θα λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και δομές της αγοράς 
συγκεκριμένων ειδών χρηματοπιστωτικών 
μέσων πλην των μετοχών. Για να 
δημιουργηθεί ένα άρτιο πλαίσιο 
διαφάνειας για όλα τα σημαντικά μέσα, οι 
εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις ομολογίες και στα 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο ή τα οποία είτε είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά είτε αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή σε ΜΟΔ, στα 
παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης ή είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ και ΜΟΔ ή θεωρούνται επιλέξιμα 
για κεντρική εκκαθάριση, καθώς και, στην 
περίπτωση της μετασυναλλακτικής 
διαφάνειας, στα παράγωγα που 
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διαφάνειας, στα παράγωγα που 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών. Επομένως, μόνο τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν 
αντικείμενο αποκλειστικά 
εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης 
και τα οποία θεωρείται ότι παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα χαμηλή ρευστότητα ή είναι 
εξειδικευμένα στο σχεδιασμό τους θα 
εκφεύγουν από το πεδίο εφαρμογής των 
υποχρεώσεων διαφάνειας.

αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών. Επομένως, μόνο τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι 
εξειδικευμένα στο σχεδιασμό τους θα 
εκφεύγουν από το πεδίο εφαρμογής των 
υποχρεώσεων διαφάνειας.

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί 
εντολές πελατών βάσει των ιδίων 
κεφαλαίων της θα πρέπει να θεωρείται 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός 
εάν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται 
εκτός ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και 
ΜΟΔ ευκαιριακά, για συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση. Ως 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές θα πρέπει 
να οριστούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι 
οποίες συναλλάσσονται κατά τρόπο 
οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για 
ίδιο λογαριασμό, εκτελώντας εντολές 
πελατών εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ. Για να εξασφαλιστεί η 
αντικειμενική και αποτελεσματική 
εφαρμογή του ορισμού αυτού στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κάθε διμερής 
συναλλαγή που διενεργείται με πελάτες και 
ποσοτικά κριτήρια θα πρέπει να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που απαιτείται να εγγραφούν 
στον κατάλογο συστηματικών 
εσωτερικοποιητών που προβλέπεται στο 

(16) Η επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί 
εντολές πελατών βάσει των ιδίων 
κεφαλαίων της θα πρέπει να θεωρείται 
συστηματικός εσωτερικοποιητής, εκτός 
εάν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται 
εκτός ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και 
ΜΟΔ για συγκεκριμένη περίπτωση και σε 
μη τακτική βάση. Ως συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές θα πρέπει να οριστούν 
οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες 
συναλλάσσονται κατά τρόπο οργανωμένο 
και συστηματικά για ίδιο λογαριασμό, 
εκτελώντας εντολές πελατών εκτός 
ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ ή ΜΟΔ. Για 
να εξασφαλιστεί η αντικειμενική και 
αποτελεσματική εφαρμογή του ορισμού 
αυτού στις επιχειρήσεις επενδύσεων, θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε διμερής 
συναλλαγή που διενεργείται με πελάτες και 
ποσοτικά κριτήρια θα μπορούσαν να 
συμπληρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που απαιτείται να εγγραφούν 
στον κατάλογο συστηματικών 
εσωτερικοποιητών που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ 
ΜΟΔ είναι κάθε σύστημα ή μηχανισμός 
στον οποίο πλείονα ενδιαφέροντα τρίτων 
για αγορά και πώληση αλληλεπιδρούν στο 
εσωτερικό του συστήματος, ο 
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται να επιφέρει την 
προσέγγιση ενδιαφερόντων τρίτων για 
αγορά και πώληση.

1287/2006 της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ 
ΜΟΔ είναι κάθε σύστημα ή μηχανισμός 
στον οποίο πλείονα ενδιαφέροντα τρίτων 
για αγορά και πώληση αλληλεπιδρούν στο 
εσωτερικό του συστήματος, ο 
συστηματικός εσωτερικοποιητής δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται να επιφέρει την 
προσέγγιση ενδιαφερόντων τρίτων για 
αγορά και πώληση.

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ο παρών κανονισμός δεν έχει στόχο 
να επιβάλει την εφαρμογή κανόνων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας στις 
συναλλαγές εκτός επισήμων 
χρηματιστηριακών αγορών, ορισμένα 
χαρακτηριστικά των οποίων είναι ότι
πραγματοποιούνται για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και σε μη τακτική βάση, ότι 
διενεργούνται με αντισυμβαλλόμενους
από τον τομέα της χονδρικής και 
αποτελούν τμήμα επιχειρηματικής 
σχέσης η οποία χαρακτηρίζεται από 
συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από το 
κανονικό μέγεθος συναλλαγών της 
αγοράς, και ότι στο πλαίσιό τους οι 
πράξεις διενεργούνται εκτός των 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται 
συνήθως από την εκάστοτε επιχείρηση 
για τις συναλλαγές της ως συστηματικού 
εσωτερικοποιητή.

(18) Είναι σκόπιμο να εξασφαλισθεί ότι 
όσο το δυνατόν περισσότερες συναλλαγές 
που επιτελούνται εκτός ρυθμιζόμενων 
τόπων εκτέλεσης πραγματοποιούνται σε 
οργανωμένα συστήματα στα οποία 
ισχύουν οι δέουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας.  Ο παρών κανονισμός δεν έχει 
στόχο να επιβάλει την εφαρμογή κανόνων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας στις 
συναλλαγές εκτός επισήμων 
χρηματιστηριακών αγορών που 
συνεπάγονται πρωτογενή έκδοση, 
ορισμένα χαρακτηριστικά των οποίων 
είναι ότι τα μέσα είναι εξειδικευμένα και 
σχεδιασμένα για τις συγκεκριμένες 
απαιτήσεις των χρηματοοικονομικών ή 
μη χρηματοοικονομικών 
αντισυμβαλλόμενων από τον τομέα της 
χονδρικής.

Or. en
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Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να 
παρακολουθεί τα επενδυτικά προϊόντα, 
περιλαμβανομένων των δομημένων 
καταθέσεων και των χρηματοπιστωτικών 
μέσων, που διατίθενται στην αγορά, 
διανέμονται ή πωλούνται στην Ένωση 
και θα πρέπει να μπορεί να διερευνά νέα 
επενδυτικά προϊόντα ή 
χρηματοπιστωτικά μέσα πριν τεθούν 
στην αγορά, διανεμηθούν ή πωληθούν 
στην Ένωση, σε συνεργασία με τια 
αρμόδιες αρχές. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να 
έχει την εξουσία να απαγορεύει 
προσωρινά ή να περιορίζει τη διάθεση 
στην αγορά, τη διανομή ή την πώληση 
στην Ένωση ορισμένων επενδυτικών 
προϊόντων ή χρηματοπιστωτικών μέσων, 
ή έναν τύπο χρηματοπιστωτικής 
δραστηριότητας ή πρακτικής, υπό τον 
όρον ότι πληρούνται  ορισμένες 
προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού. 
Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει επίσης να μπορεί να 
επιβάλλει αυτού του είδους τις 
απαγορεύσεις και τους περιορισμούς για 
λόγους προφύλαξης πριν ένα επενδυτικό 
προϊόν ή χρηματοπιστωτικό μέσο τεθεί 
στην αγορά ή πωληθεί σε πελάτες, υπό 
τον όρον ότι πληρούνται ορισμένες 
προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι εξουσίες των αρμόδιων αρχών θα
πρέπει να συμπληρωθούν με ένα σαφή 

(24) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
παρακολουθούν τα επενδυτικά προϊόντα, 
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μηχανισμό για την απαγόρευση ή τον 
περιορισμό της διάθεσης στην αγορά, της 
διανομής και της πώλησης οποιουδήποτε 
χρηματοπιστωτικού μέσου προκαλεί 
σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών, την εύρυθμη 
λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς 
και με τις κατάλληλες εξουσίες 
συντονισμού και έκτακτης ανάγκης για την 
ΕΑΚΑΑ. Για την άσκηση των εξουσιών 
αυτών θα πρέπει να είναι αναγκαία η 
πλήρωση ορισμένων ειδικών 
προϋποθέσεων.

περιλαμβανομένων των δομημένων 
καταθέσεων και των χρηματοπιστωτικών 
μέσων, που διατίθενται στην αγορά, 
διανέμονται ή πωλούνται στο οικείο 
κράτος μέλος ή από αυτό. Οι εξουσίες των 
αρμόδιων αρχών θα πρέπει να 
συμπληρωθούν με ένα σαφή μηχανισμό 
για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της 
διάθεσης στην αγορά, της διανομής και της 
πώλησης οποιουδήποτε επενδυτικού 
προϊόντος ή χρηματοπιστωτικού μέσου 
προκαλεί σοβαρές ανησυχίες σχετικά με 
την προστασία των επενδυτών, την 
εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς 
και με τις κατάλληλες εξουσίες 
συντονισμού και έκτακτης ανάγκης για την 
ΕΑΚΑΑ. Για την άσκηση των εξουσιών 
αυτών θα πρέπει να είναι αναγκαία η 
πλήρωση ορισμένων ειδικών 
προϋποθέσεων. Όπου πληρούνται οι εν 
λόγω προϋποθέσεις, η αρμόδια αρχή θα 
πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλει 
απαγόρευση ή περιορισμό για λόγους 
προφύλαξης προτού ένα επενδυτικό 
προϊόν ή χρηματοπιστωτικό μέσο 
διατεθεί στην αγορά, διανεμηθεί ή 
πωληθεί σε πελάτες. 

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει 
επίσης να υποχρεούνται να παρέχουν 
πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των 
ροών δεδομένων, σε διαφανή και μη 
διακριτική βάση, στους CCP που 
επιθυμούν να εκκαθαρίζουν συναλλαγές 

(33) Οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει 
επίσης να υποχρεούνται να παρέχουν 
πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των 
ροών δεδομένων, σε διαφανή και μη 
διακριτική βάση, στους CCP που 
επιθυμούν να εκκαθαρίζουν συναλλαγές 
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που εκτελούνται στον τόπο 
διαπραγμάτευσης. Άδειες και πρόσβαση 
στις πληροφορίες σχετικά με δείκτες και 
άλλα κριτήρια αναφοράς που 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
της αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων 
θα πρέπει επίσης να παρέχονται στους 
CCP και στους άλλους τόπους 
διαπραγμάτευσης σε μη διακριτική βάση. 
Η εξάλειψη των φραγμών και των 
διακριτικών πρακτικών αποσκοπεί στην 
αύξηση του ανταγωνισμού για την 
εκκαθάριση και τη διαπραγμάτευση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, ώστε να 
μειωθεί το κόστος επενδύσεων και 
δανεισμού, να εξαλειφθούν οι ανεπάρκειες 
και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία στις 
ενωσιακές αγορές. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς την εξέλιξη της 
μετασυναλλακτικής υποδομής και θα 
πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να 
παρεμβαίνει, προκειμένου να αποφεύγεται 
η εμφάνιση στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

που εκτελούνται στον τόπο 
διαπραγμάτευσης. Το δικαίωμα 
πρόσβασης κεντρικού 
αντισυμβαλλομένου σε τόπο 
διαπραγμάτευσης πρέπει να επιτρέπει 
διευθετήσεις με τις οποίες πολλοί 
κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι 
χρησιμοποιούν πληροφορίες συναλλαγών 
του ίδιου τόπου διαπραγμάτευσης. Αυτό 
ωστόσο δεν θα πρέπει να οδηγεί σε 
διαλειτουργικότητα για την εκκαθάριση 
παραγώγων ή στον κατακερματισμό της 
ρευστότητας. Άδειες και πρόσβαση στις 
πληροφορίες σχετικά με δείκτες και άλλα 
κριτήρια αναφοράς που χρησιμοποιούνται 
για τον προσδιορισμό της αξίας των 
χρηματοπιστωτικών μέσων θα πρέπει 
επίσης να παρέχονται στους CCP και 
στους άλλους τόπους διαπραγμάτευσης σε 
μη διακριτική βάση. Η εξάλειψη των 
φραγμών και των διακριτικών πρακτικών 
αποσκοπεί στην αύξηση του ανταγωνισμού 
για την εκκαθάριση και τη 
διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών 
μέσων, ώστε να μειωθεί το κόστος 
επενδύσεων και δανεισμού, να 
εξαλειφθούν οι ανεπάρκειες και να 
ενθαρρυνθεί η καινοτομία στις ενωσιακές 
αγορές. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς την εξέλιξη της 
μετασυναλλακτικής υποδομής και θα 
πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να 
παρεμβαίνει, προκειμένου να αποφεύγεται 
η εμφάνιση στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Θα πρέπει να δοθεί η εξουσία στην (38) Η εξουσία να εκδίδει πράξεις κατ' 
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Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης. Ειδικότερα, οι κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να 
εκδίδονται για συγκεκριμένες λεπτομέρειες 
που αφορούν τους ορισμούς· για τα ακριβή 
χαρακτηριστικά των απαιτήσεων 
συναλλακτικής διαφάνειας· για τις 
λεπτομερείς προϋποθέσεις των απαλλαγών 
από την προσυναλλακτική διαφάνεια· για 
τις ρυθμίσεις αναβολής της δημοσίευσης 
των μετασυναλλακτικών πληροφοριών· για 
τα κριτήρια εφαρμογής των υποχρεώσεων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας που 
υπέχουν οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές, για ειδικές διατάξεις για 
θέματα κόστους που σχετίζονται με τη 
διαθεσιμότητα δεδομένων της αγοράς· για 
τα κριτήρια έγκρισης ή άρνησης της 
πρόσβασης μεταξύ τόπων 
διαπραγμάτευσης και CCP· και για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των συνθηκών, 
υπό τις οποίες απειλές για την προστασία 
των επενδυτών, την εύρυθμη λειτουργία 
και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ένωσης ενδέχεται να 
δικαιολογούν την ανάληψη δράσης από 
την ΕΑΚΑΑ.

εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
της ΣΛΕΕ πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή 
για την ειδίκευση μερικών ορισμών· για τα 
ακριβή χαρακτηριστικά των απαιτήσεων
συναλλακτικής διαφάνειας· για τις 
λεπτομερείς προϋποθέσεις των απαλλαγών 
από την προσυναλλακτική διαφάνεια· για 
τις ρυθμίσεις αναβολής της δημοσίευσης 
των μετασυναλλακτικών πληροφοριών· για 
τα κριτήρια εφαρμογής των υποχρεώσεων 
προσυναλλακτικής διαφάνειας που 
υπέχουν οι συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές, για ειδικές διατάξεις για 
θέματα κόστους που σχετίζονται με τη 
διαθεσιμότητα δεδομένων της αγοράς· για 
τα κριτήρια έγκρισης ή άρνησης της 
πρόσβασης μεταξύ τόπων 
διαπραγμάτευσης και CCP· και για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των συνθηκών, 
υπό τις οποίες απειλές για την προστασία 
των επενδυτών, την εύρυθμη λειτουργία 
και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ένωσης ενδέχεται να 
δικαιολογούν την ανάληψη δράσης από 
την ΕΑΚΑΑ. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό 
η Επιτροπή να διεξάγει τις απαραίτητες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν θα 
προετοιμάζει και θα εκπονεί τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Οι εκτελεστικές εξουσίες που
αφορούν την έκδοση της απόφασης 
ισοδυναμίας σχετικά με τα νομικά και 
εποπτικά πλαίσια τρίτων χωρών για την 
παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις 
τρίτων χωρών 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.

(39) Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι 
όροι εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να ανατεθούν
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή. Οι 
εν λόγω εξουσίες θα πρέπει να αφορούν 
την έκδοση της απόφασης ισοδυναμίας 
σχετικά με τα νομικά και εποπτικά πλαίσια 
τρίτων χωρών για την παροχή υπηρεσιών 
από επιχειρήσεις 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 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα 
σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
που εκπονούνται από την ΕΑΚΑΑ, 
σύμφωνα με το άρθρο 23 όσον αφορά το 
περιεχόμενο και τις προδιαγραφές των 
αναφορών συναλλαγών, με το άρθρο 26 
όσον αφορά τα κριτήρια ρευστότητας 
παραγώγων, βάσει των οποίων θεωρείται 
ότι υπόκεινται σε υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης σε οργανωμένους τόπους 
διαπραγμάτευσης, και με το άρθρο 36 όσον 
αφορά τις πληροφορίες που η αιτούσα 
επιχείρηση τρίτης χώρας πρέπει να 
υποβάλλει στην ΕΑΚΑΑ με την αίτηση 
εγγραφής στο μητρώο, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 290 

(42) Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα 
σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
που εκπονούνται από την ΕΑΚΑΑ, 
σύμφωνα με το άρθρο 23 όσον αφορά το 
περιεχόμενο και τις προδιαγραφές των 
αναφορών συναλλαγών, με τα οποία 
προσδιορίζονται τα είδη συμβάσεων 
παραγώγων που έχουν άμεσο, ουσιαστικό 
και προβλέψιμο αντίκτυπο εντός της 
Ένωσης, και προσδιορίζεται κατά πόσον 
μια κατηγορία παραγώγων που έχει 
χαρακτηριστεί ως υποκείμενη στην 
υποχρέωση εκκαθάρισης δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [EMIR] ή 
ένα σχετικό υποσύνολο αυτής πρέπει να 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
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της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τα άρθρα 10 
έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1093/2010.

μόνο σε οργανωμένους τόπους 
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 
26 όσον αφορά τα κριτήρια ρευστότητας 
παραγώγων, βάσει των οποίων θεωρείται 
ότι υπόκεινται σε υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης σε οργανωμένους τόπους 
διαπραγμάτευσης, και με το άρθρο 36 όσον 
αφορά τις πληροφορίες που η αιτούσα 
επιχείρηση τρίτης χώρας πρέπει να 
υποβάλλει στην ΕΑΚΑΑ με την αίτηση 
εγγραφής στο μητρώο. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να εγκρίνει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 290 
της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τα άρθρα 10 
έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) 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. Θα πρέπει να ανατεθεί 
στην ΕΑΚΑΑ η εκπόνηση, προς υποβολή 
στην Επιτροπή, σχεδίων εκτελεστικών 
τεχνικών προτύπων σχετικών με το 
άρθρο 26, τα οποία ορίζουν κατά πόσον 
μια κατηγορία παραγώγων που έχει 
χαρακτηριστεί ως υποκείμενη στην 
υποχρέωση εκκαθάρισης δυνάμει του 
κανονισμού [ ] (EMIR) ή ένα σχετικό 
υποσύνολο αυτής πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο σε 
οργανωμένους τόπους διαπραγμάτευσης.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αρμοδιότητες παρέμβασης των 
αρμοδίων αρχών και της ΕΑΚΑΑ σχετικά 
με προϊόντα και αρμοδιότητες της 
ΕΑΚΑΑ σχετικά με τη διαχείριση θέσεων 
και τα όρια θέσεων·

ε) αρμοδιότητες παρέμβασης των 
αρμοδίων αρχών και της ΕΑΚΑΑ· 

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, στα πιστωτικά 
ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας βάσει της οδηγίας [νέα 
MiFID], όταν τα εν λόγω ιδρύματα 
παρέχουν μία ή πλείονες επενδυτικές 
υπηρεσίες ή/και ασκούν επενδυτικές 
δραστηριότητες, και στις ρυθμιζόμενες 
αγορές.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
πιστωτικά ιδρύματα και στις επιχειρήσεις 
επενδύσεων, που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας βάσει της οδηγίας …/…/ΕΕ
[νέα MiFID], όταν το πιστωτικό ίδρυμα ή 
η επιχείρηση επενδύσεων παρέχει μία ή 
πλείονες επενδυτικές υπηρεσίες ή/και
ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες, και 
στις ρυθμιζόμενες αγορές.

Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «συστηματικός εσωτερικοποιητής»
(systematic internaliser): επιχείρηση 
επενδύσεων η οποία συναλλάσσεται κατά 
τρόπο οργανωμένο, συχνά και 

(3) «συστηματικός εσωτερικοποιητής»
(systematic internaliser): επιχείρηση 
επενδύσεων η οποία συναλλάσσεται κατά 
τρόπο οργανωμένο και συστηματικό για 
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συστηματικά για ίδιο λογαριασμό 
εκτελώντας εντολές πελατών εκτός 
ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ ή ΜΟΔ·

ίδιο λογαριασμό εκτελώντας εντολές 
πελατών εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς ή 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ σε διμερές σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «διμερές σύστημα»: σύστημα που 
επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση 
ενδιαφερόντων για την αγορά και πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων με το οποίο η 
επιχείρηση επενδύσεων που 
εκμεταλλεύεται το σύστημα 
συναλλάσσεται για ίδιο λογαριασμό 
εκτελώντας εντολές πελατών εντός του 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «μηχανισμός οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ)»: κάθε σύστημα 
ή μηχανισμός, άλλος από ρυθμιζόμενη 
αγορά ή ΠΜΔ, που τον εκμεταλλεύεται 
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής 
αγοράς, στον οποίο πλείονα ενδιαφέροντα 
τρίτων για αγορά και πώληση
χρηματοπιστωτικών μέσων μπορούν να 
αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό του 
συστήματος κατά τρόπο καταλήγοντα στην 
σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Τίτλου II της οδηγίας [νέα 
MiFID]·

(7) «μηχανισμός οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ)»: ένα πολυμερές
σύστημα ή μηχανισμός, άλλος από 
ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, που τον 
εκμεταλλεύεται επιχείρηση επενδύσεων ή 
διαχειριστής αγοράς, στον οποίο πλείονα 
ενδιαφέροντα τρίτων για αγορά και 
πώληση ομολογιών, δομημένων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων, 
δικαιωμάτων εκπομπών ή παραγώγων
μπορούν να αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό 
του συστήματος κατά τρόπο καταλήγοντα 
στην σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Τίτλου II της οδηγίας



PE485.888v01-00 18/62 PR\895737EL.doc

EL

…/.../ΕΕ [νέα MiFID]·

Or. en

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) «πολυμερές σύστημα»: σύστημα που 
επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση 
ενδιαφερόντων για την αγορά και πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων, ανεξάρτητα 
από τον πραγματικό αριθμό εντολών που 
εκτελούνται στις συναλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 - σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) «αρμόδια αρχή»: η αρχή την οποία 
ορίζει κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το 
άρθρο 48 της οδηγίας [νέα MiFID], εκτός 
εάν ορίζεται διαφορετικά στην εν λόγω 
οδηγία·

(17) «αρμόδια αρχή»: η αρχή την οποία 
ορίζει κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το 
άρθρο 69 της οδηγίας .../.../ΕΕ [νέα 
MiFID], εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 
στην εν λόγω οδηγία·

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 - σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) «πάροχος ενοποιημένου δελτίου
(ΠΕΔ)»: πρόσωπο το οποίο έχει λάβει, 
δυνάμει των διατάξεων της οδηγίας [νέα 

(19) «πάροχος ενοποιημένου δελτίου
(ΠΕΔ)»: πρόσωπο το οποίο έχει λάβει, 
δυνάμει των διατάξεων της οδηγίας
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MiFID], άδεια παροχής της υπηρεσίας 
συγκέντρωσης των αναφορών συναλλαγών 
σε χρηματοπιστωτικά μέσα που 
απαριθμούνται στα άρθρα [5, 6, 11 και 12]
του παρόντος κανονισμού από 
ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ, ΜΟΔ και 
ΕΜΔ και ενοποίησής τους σε συνεχή 
ηλεκτρονική ροή δεδομένων ταυτόχρονης 
μετάδοσης, παρέχοντας σε πραγματικό 
χρόνο δεδομένα τιμών και όγκου ανά 
χρηματοπιστωτικό μέσο·

…/…/ΕΕ [νέα MiFID], άδεια παροχής της 
υπηρεσίας συγκέντρωσης των αναφορών 
συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα 
που απαριθμούνται στα άρθρα 5, 6, 11 και
12 του παρόντος κανονισμού από 
ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ, ΜΟΔ και
εγκεκριμένους μηχανισμούς δημοσίευσης 
(ΕΜΔ) και ενοποίησής τους σε συνεχή 
ηλεκτρονική ροή δεδομένων ταυτόχρονης 
μετάδοσης και, όπου προβλέπεται στο 
άρθρο 66 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 
…/…/ΕΕ [νέα MiFID], παρέχοντας σε 
πραγματικό χρόνο δεδομένα τιμών και 
όγκου που υποβάλλονται με καθυστέρηση
ανά χρηματοπιστωτικό μέσο·

Or. en

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 - σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) «διοικητικό όργανο»: το όργανο που 
διοικεί έναν πάροχο υπηρεσιών αναφοράς 
δεδομένων, το οποίο ασκεί τα εποπτικά και 
τα διαχειριστικά καθήκοντα και το οποίο 
έχει την τελική εξουσία λήψης αποφάσεων 
και είναι αρμόδιο για τον καθορισμό της 
στρατηγικής, των στόχων και της 
συνολικής κατεύθυνσης της οντότητας. Το 
διοικητικό όργανο περιλαμβάνει τα άτομα 
που διευθύνουν ουσιαστικά τις 
δραστηριότητες της οντότητας·

(21) «διοικητικό όργανο»: το όργανο που 
διοικεί μια επιχείρηση επενδύσεων, ένα 
διαχειριστή αγοράς ή πάροχο υπηρεσιών 
αναφοράς δεδομένων, το οποίο ασκεί τα 
εποπτικά και τα διαχειριστικά καθήκοντα 
και το οποίο έχει την τελική εξουσία 
λήψης αποφάσεων και είναι αρμόδιο για 
τον καθορισμό της στρατηγικής, των 
στόχων και της συνολικής κατεύθυνσης 
της επιχείρησης επενδύσεων, του 
διαχειριστή αγοράς ή του παρόχου 
υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και το 
οποίο περιλαμβάνει τα άτομα που 
διευθύνουν ουσιαστικά τις δραστηριότητες 
της οντότητας·

Or. en
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Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 - σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) «εποπτική λειτουργία»: οι ενέργειες 
του διοικητικού οργάνου στο πλαίσιο των 
εποπτικών του καθηκόντων επίβλεψης 
και παρακολούθησης της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων της διοίκησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 - σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) «ανώτερα στελέχη»: τα άτομα που 
ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα σε έναν 
πάροχο υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων 
και τα οποία είναι υπεύθυνα και υπόλογα 
για την καθημερινή διαχείριση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) «ρύθμιση διαλειτουργικότητας»: 
ρύθμιση διαλειτουργικότητας κατά την 
έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 
σημείο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/... 
[EMIR].

Or. en
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Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 - σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) «επενδυτικές υπηρεσίες και 
δραστηριότητες»: οι υπηρεσίες και 
δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 σημείο 2 της οδηγίας [νέα 
MiFID]·

(27) «επενδυτικές υπηρεσίες και 
δραστηριότητες»: οι υπηρεσίες και 
δραστηριότητες κατά την έννοια του 
άρθρου 4 παράγραφος 2 σημείο 1 της 
οδηγίας .../.../ΕΕ [νέα MiFID]·

Or. en

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 - σημείο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) «ενεργειακό προϊόν χονδρικής»: τα 
συμβόλαια και τα παράγωγα που ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του 
κανονισμού [REMIT]·

(29) «ενεργειακό προϊόν χονδρικής»: τα 
συμβόλαια και τα παράγωγα που ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 
για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια 
στη χονδρική αγορά ενέργειας1·

______________
1 ΕΕ L 326, 8.12.2011, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ορισμοί της παραγράφου 1 ισχύουν 
επίσης και για την οδηγία [νέα MiFID].

2. Οι ορισμοί του άρθρου 4 παράγραφος 1
της οδηγίας .../.../ΕΕ [νέα MiFID] ισχύουν 
επίσης για τον παρόντα κανονισμό.
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Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 41, να θεσπίζει μέτρα με τα οποία
προσδιορίζονται ορισμένα τεχνικά στοιχεία 
των ορισμών της παραγράφου 1, για να 
τους προσαρμόζει στις εξελίξεις της 
αγοράς.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 41 με τις οποίες προσδιορίζονται 
ορισμένα τεχνικά στοιχεία των ορισμών
του παρόντος άρθρου παράγραφος 1,
σημεία (3),  (3α), (7), (7α), (10) έως (16), 
(18) έως (26α), (28) και (29) για να τους
προσαρμόζει στις εξελίξεις της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ δημοσιοποιούν τις 
τρέχουσες τιμές αγοράς και πώλησης και 
το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα τα 
οποία είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ. Η 
απαίτηση αυτή ισχύει επίσης και για τις 
επιδεκτικές ενέργειας εκδηλώσεις 
ενδιαφέροντος. Οι ρυθμιζόμενες αγορές 
και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ δημοσιοποιούν τις τρέχουσες τιμές 
αγοράς και πώλησης και το βάθος του 
συναλλακτικού ενδιαφέροντος στις τιμές 
αυτές που ανακοινώνονται μέσω των 
συστημάτων τους για μετοχές, 
πιστοποιητικά αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ΠΜΔ. Η απαίτηση αυτή ισχύει επίσης 
και για τις επιδεκτικές ενέργειας 
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
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διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις πληροφορίες 
αυτές στο κοινό συνεχώς κατά τις 
κανονικές ώρες συναλλαγής.

διαχειρίζονται ΠΜΔ διαθέτουν τις 
πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς 
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ επιτρέπουν, υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους και κατά τρόπο μη 
δημιουργούντα διακρίσεις, στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 13, 
να δημοσιεύουν ζεύγη εντολών για την 
αγορά και πώληση μετοχών, 
πιστοποιητικών αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων, 
πιστοποιητικών και άλλων παρόμοιων 
χρηματοπιστωτικών μέσων την πρόσβαση 
στους τρόπους που χρησιμοποιούν για την 
κατά την παράγραφο 1 δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών.

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ επιτρέπουν, υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους και κατά τρόπο μη 
δημιουργούντα διακρίσεις, στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 13, 
να δημοσιεύουν ζεύγη εντολών για την 
αγορά και πώληση μετοχών, 
πιστοποιητικών αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων, 
πιστοποιητικών και άλλων παρόμοιων 
χρηματοπιστωτικών μέσων την πρόσβαση 
στους τρόπους που χρησιμοποιούν για την 
κατά την παράγραφο 1 δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
απαλλάσσουν τις ρυθμιζόμενες αγορές και 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ από την υποχρέωση να 

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
απαλλάσσουν τις ρυθμιζόμενες αγορές και 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ από την υποχρέωση να 
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ανακοινώνουν δημοσία τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πληροφορίες, 
ανάλογα με το μοντέλο αγοράς ή το είδος 
και το μέγεθος της εντολής στις 
περιπτώσεις που ορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3. Ειδικότερα, οι αρμόδιες 
αρχές μπορούν να προβαίνουν στην εν 
λόγω απαλλαγή προκειμένου περί εντολών 
μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με το 
κανονικό μέγεθος της αγοράς για τη 
συγκεκριμένη μετοχή, πιστοποιητικό 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο 
κεφάλαιο, πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου, 
πιστοποιητικού ή άλλου παρόμοιου 
χρηματοπιστωτικού μέσου.

ανακοινώνουν δημοσία τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πληροφορίες, 
ανάλογα με το μοντέλο αγοράς ή το είδος 
και το μέγεθος της εντολής στις 
περιπτώσεις που ορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3. Ειδικότερα, οι αρμόδιες 
αρχές μπορούν να προβαίνουν στην εν 
λόγω απαλλαγή προκειμένου περί εντολών 
μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με το 
κανονικό μέγεθος της αγοράς για τη 
συγκεκριμένη μετοχή, πιστοποιητικό 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο 
κεφάλαιο, πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου, 
πιστοποιητικού ή άλλου παρόμοιου 
χρηματοπιστωτικού μέσου.

Or. en

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ δημοσιοποιούν την τιμή, τον 
όγκο και τον χρόνο των συναλλαγών που 
εκτελούνται για μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα τα 
οποία είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ
δημοσιοποιούν τις λεπτομέρειες όλων 
αυτών των συναλλαγών όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο 

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ δημοσιοποιούν την τιμή, τον όγκο 
και τον χρόνο των συναλλαγών που 
εκτελούνται για μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα τα 
οποία είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ δημοσιοποιούν τις 
λεπτομέρειες όλων αυτών των συναλλαγών 
όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον 
πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις τεχνικές 
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ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες. δυνατότητες.

Or. en

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ επιτρέπουν, υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους και κατά τρόπο μη 
δημιουργούντα διακρίσεις, στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 19, 
να δημοσιεύουν τις λεπτομέρειες των 
συναλλαγών σε μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα, την 
πρόσβαση στους τρόπους που 
χρησιμοποιούν για την κατά την 
παράγραφο 1 δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών.

2. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ επιτρέπουν, υπό εύλογους 
εμπορικούς όρους και κατά τρόπο μη 
δημιουργούντα διακρίσεις, στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 19, 
να δημοσιεύουν τις λεπτομέρειες των 
συναλλαγών σε μετοχές, πιστοποιητικά 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα 
παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα, την 
πρόσβαση στους τρόπους που 
χρησιμοποιούν για την κατά την 
παράγραφο 1 δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
επιτρέπουν στις ρυθμιζόμενες αγορές να 
μεταθέτουν χρονικά τη δημοσίευση των 
λεπτομερειών των συναλλαγών ανάλογα 
με το είδος ή το μέγεθός τους. Ειδικότερα, 
οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν 
τη μετάθεση του χρόνου δημοσίευσης των 
συναλλαγών που είναι μεγάλης κλίμακας 

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
επιτρέπουν στις ρυθμιζόμενες αγορές να 
μεταθέτουν χρονικά τη δημοσίευση των 
λεπτομερειών των συναλλαγών ανάλογα 
με το είδος ή το μέγεθός τους. Ειδικότερα, 
οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν 
τη μετάθεση του χρόνου δημοσίευσης των 
συναλλαγών που είναι μεγάλης κλίμακας 



PE485.888v01-00 26/62 PR\895737EL.doc

EL

σε σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της 
αγοράς για τη συγκεκριμένη μετοχή, 
πιστοποιητικό αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, 
πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου, 
πιστοποιητικού ή άλλου παρόμοιου 
χρηματοπιστωτικού μέσου. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ λαμβάνουν εκ 
των προτέρων έγκριση της αρμόδιας αρχής 
για τους τρόπους με τους οποίους 
σκοπεύουν να προβαίνουν στη χρονική 
μετάθεση της δημοσίευσης των 
συναλλαγών και ανακοινώνουν σαφώς 
τους τρόπους αυτούς στους συμμετέχοντες 
στην αγορά και στο κοινό. Η ΕΑΚΑΑ 
παρακολουθεί την εφαρμογή των εν λόγω 
τρόπων χρονικής μετάθεσης της 
δημοσίευσης των συναλλαγών και 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής τους στην 
πράξη.

σε σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της 
αγοράς για τη συγκεκριμένη μετοχή, 
πιστοποιητικό αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, 
πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο μετοχής, 
πιστοποιητικού αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου, 
πιστοποιητικού ή άλλου παρόμοιου 
χρηματοπιστωτικού μέσου. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ λαμβάνουν εκ των 
προτέρων έγκριση της αρμόδιας αρχής για 
τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύουν 
να προβαίνουν στη χρονική μετάθεση της 
δημοσίευσης των συναλλαγών και 
ανακοινώνουν σαφώς τους τρόπους αυτούς 
στους συμμετέχοντες στην αγορά και στο 
κοινό. Η ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί την 
εφαρμογή των εν λόγω τρόπων χρονικής 
μετάθεσης της δημοσίευσης των 
συναλλαγών και υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στην Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής τους στην πράξη.

Or. en

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι λεπτομέρειες που πρέπει να 
αναφέρονται από τις ρυθμιζόμενες αγορές, 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των συστηματικών 
εσωτερικοποιητών, και από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τις 
ρυθμιζόμενες αγορές που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ στις πληροφορίες που 
τίθενται στη διάθεση του κοινού για κάθε 
σχετική κατηγορία χρηματοπιστωτικών 

(α) οι λεπτομέρειες που πρέπει να 
αναφέρονται από τις ρυθμιζόμενες αγορές, 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των συστηματικών 
εσωτερικοποιητών, και από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τις 
ρυθμιζόμενες αγορές που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ στις πληροφορίες που τίθενται στη 
διάθεση του κοινού για κάθε σχετική 
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μέσων· κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων·

Or. en

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτρέπεται σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
επιχείρηση επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των συστηματικών 
εσωτερικοποιητών, ή σε επιχείρηση 
επενδύσεων ή διαχειριστή αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ να 
μεταθέτουν χρονικά τη δημοσίευση των 
συναλλαγών, καθώς και τα κριτήρια βάσει 
των οποίων αποφασίζονται οι συναλλαγές 
για τις οποίες, λόγω του μεγέθους τους ή 
του τύπου μετοχής, πιστοποιητικού 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμου 
αμοιβαίου κεφαλαίου, πιστοποιητικού ή 
άλλου παρόμοιου χρηματοπιστωτικού 
μέσου, επιτρέπεται η χρονική μετάθεση 
της δημοσίευσης για κάθε σχετική 
κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων.

(β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτρέπεται σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
επιχείρηση επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των συστηματικών 
εσωτερικοποιητών, ή σε επιχείρηση 
επενδύσεων ή διαχειριστή αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ να μεταθέτουν 
χρονικά τη δημοσίευση των συναλλαγών, 
καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων 
αποφασίζονται οι συναλλαγές για τις 
οποίες, λόγω του μεγέθους τους ή του 
τύπου μετοχής, πιστοποιητικού 
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμου 
αμοιβαίου κεφαλαίου, πιστοποιητικού ή 
άλλου παρόμοιου χρηματοπιστωτικού 
μέσου, επιτρέπεται η χρονική μετάθεση 
της δημοσίευσης για κάθε σχετική 
κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
απαλλάσσουν τις ρυθμιζόμενες αγορές και 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ από την υποχρέωση να 
ανακοινώνουν δημοσία τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 πληροφορίες 

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

για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων, 
ανάλογα με το μοντέλο αγοράς, τα ειδικά 
χαρακτηριστικά της συναλλακτικής 
δραστηριότητας για το προϊόν και τη 
ρευστότητα στις περιπτώσεις που 
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Or. en

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
απαλλάσσουν τις ρυθμιζόμενες αγορές και 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ από την υποχρέωση να 
ανακοινώνουν δημοσία τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 πληροφορίες, 
ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της 
εντολής και τη μέθοδο διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 4. Ειδικότερα, 
οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προβαίνουν 
στην εν λόγω απαλλαγή προκειμένου περί 
εντολών μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με 
το κανονικό μέγεθος της αγοράς για τη 
συγκεκριμένη ομολογία, δομημένο 
χρηματοοικονομικό προϊόν, δικαίωμα 
εκπομπής ή παράγωγο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο ομολογίας, δομημένου 
χρηματοοικονομικού προϊόντος, 
δικαιώματος εκπομπής ή παραγώγου.

2. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
απαλλάσσουν τις ρυθμιζόμενες αγορές και 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ από την υποχρέωση να 
ανακοινώνουν δημοσία τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 πληροφορίες, 
ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της 
εντολής και τη μέθοδο διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 4. Ειδικότερα, 
οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προβαίνουν 
στην εν λόγω απαλλαγή προκειμένου περί 
εντολών μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με 
το κανονικό μέγεθος της αγοράς για τη 
συγκεκριμένη ομολογία, δομημένο 
χρηματοοικονομικό προϊόν, δικαίωμα 
εκπομπής ή παράγωγο ή για τον 
συγκεκριμένο τύπο ομολογίας, δομημένου 
χρηματοοικονομικού προϊόντος, 
δικαιώματος εκπομπής ή παραγώγου.

Or. en

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) το μοντέλο αγοράς, διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τα ειδικά χαρακτηριστικά της 
συναλλακτικής δραστηριότητας για το 
προϊόν,

διαγράφεται

Or. en

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτρέπεται, για κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων, σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, επιχείρηση 
επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

(β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτρέπεται, για κάθε σχετική κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων, σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, επιχείρηση 
επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των 



PE485.888v01-00 30/62 PR\895737EL.doc

EL

συστηματικών εσωτερικοποιητών, ή σε 
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστή 
αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ 
να μεταθέτουν χρονικά τη δημοσίευση των 
συναλλαγών, καθώς και τα κριτήρια βάσει 
των οποίων αποφασίζονται οι συναλλαγές 
για τις οποίες, λόγω του μεγέθους τους ή 
του τύπου ομολογίας, δομημένου 
χρηματοοικονομικού προϊόντος, 
δικαιώματος εκπομπής ή παραγώγου, 
επιτρέπεται η χρονική μετάθεση της 
δημοσίευσης ή/και η παράλειψη του 
όγκου της συναλλαγής.

συστηματικών εσωτερικοποιητών, ή σε 
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστή 
αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ 
να μεταθέτουν χρονικά τη δημοσίευση των 
συναλλαγών, καθώς και τα κριτήρια βάσει 
των οποίων αποφασίζονται οι συναλλαγές 
για τις οποίες, λόγω του μεγέθους τους ή 
του τύπου ομολογίας, δομημένου 
χρηματοοικονομικού προϊόντος, 
δικαιώματος εκπομπής ή παραγώγου, 
επιτρέπεται η χρονική μετάθεση της 
δημοσίευσης.

Or. en

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι ΠΜΔ και οι 
ΜΟΔ καθιστούν τις πληροφορίες που 
δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 3 
έως 10 διαθέσιμες στο κοινό υπό εύλογους 

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

υπό εύλογους εμπορικούς όρους. Οι 
πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες 
δωρεάν 15 λεπτά μετά τη δημοσίευση της 
συναλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -13α
Υποχρέωση για εξωχρηματιστηριακές 

συναλλαγές μέσω συστηματικών 
εσωτερικοποιητών

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

Or. en

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρμόδια αρχή της σημαντικότερης 
από άποψη ρευστότητας αγοράς όπως 
ορίζεται στο άρθρο 23 για κάθε μετοχή, 
πιστοποιητικό αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, 
πιστοποιητικό και άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ορίζει 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως, βάσει της 
μέσης αριθμητικής αξίας των εντολών που 
εκτελούνται στην αγορά για το εν λόγω 
χρηματοπιστωτικό μέσο, την κατηγορία 
στην οποία ανήκει. Η πληροφορία αυτή 
ανακοινώνεται σε όλους τους παράγοντες 
της αγοράς.

6. Η αρμόδια αρχή της σημαντικότερης 
από άποψη ρευστότητας αγοράς όπως 
ορίζεται στο άρθρο 23 για κάθε μετοχή, 
πιστοποιητικό αποθετηρίου, 
διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, 
πιστοποιητικό και άλλο παρόμοιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ορίζει 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως, βάσει της 
μέσης αριθμητικής αξίας των εντολών που 
εκτελούνται στην αγορά για το εν λόγω 
χρηματοπιστωτικό μέσο, την κατηγορία 
στην οποία ανήκει. Η πληροφορία αυτή 
ανακοινώνεται σε όλους τους παράγοντες 
της αγοράς και γνωστοποιείται στην 
ΕΑΚΑΑ, η οποία δημοσιεύει την 
πληροφορία στον ιστότοπό της.

Or. en

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ 
παρακολουθούν την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου όσον αφορά τα μεγέθη 
στα οποία ζεύγη εντολών διατίθενται 
στους πελάτες της επιχείρησης επενδύσεων 
και σε άλλους συμμετέχοντες στην αγορά 
σε σχέση με την άλλη συναλλακτική 
δραστηριότητα της επιχείρησης, καθώς και 
τον βαθμό στον οποίο τα ζεύγη εντολών 
αντανακλούν τις κρατούσες συνθήκες της 
αγοράς προκειμένου για συναλλαγές στο 
ίδιο ή σε παρόμοια χρηματοπιστωτικά 
μέσα που πραγματοποιούνται σε 
ρυθμιζόμενες αγορές, σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ.
Εντός 2 ετών από την ημερομηνία 

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

σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 17.
Σε περίπτωση σημαντικής δραστηριότητας 
ανακοίνωσης ζευγών εντολών και 
διαπραγμάτευσης έστω κατ' ελάχιστον 
πέραν του κατώτατου ορίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 ή 
εκτός των συνθηκών που επικρατούν στην 
αγορά, η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει έκθεση στην 
Επιτροπή πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
αυτής.

________________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 24 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν 
λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την ...*.

_____________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ 
υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
οποία μεταξύ άλλων αναφέρει κατά πόσον 
το περιεχόμενο και η μορφή των 
αναφορών συναλλαγών που λαμβάνονται 
και ανταλλάσσονται μεταξύ αρμόδιων 
αρχών συνολικά καθιστούν δυνατή την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 21. Η Επιτροπή μπορεί να 
προχωρήσει στην υποβολή προτάσεων για 

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

μπορούν να προβλέπουν τη διαβίβαση των 
αναφορών συναλλαγών σε σύστημα 
ορισμένο από την ΕΑΚΑΑ και όχι στις 
αρμόδιες αρχές, ώστε να μπορούν οι 
ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές να έχουν 
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που 
αναφέρονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.
_____________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 24 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 42, να εκδίδει 
αποφάσεις, με τις οποίες κρίνεται ότι το 
νομικό και εποπτικό πλαίσιο τρίτης χώρας 
διασφαλίζει ότι ένας τόπος 
διαπραγμάτευσης που έχει άδεια 
λειτουργίας στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα 
συμμορφώνεται με νομικά δεσμευτικές 
απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις 
για τους τόπους διαπραγμάτευσης που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως γ) της 
παραγράφου 1, οι οποίες προκύπτουν από 
τον παρόντα κανονισμό, από την οδηγία 
[νέα MiFID] και από τον κανονισμό [νέος 
κανονισμός για την κατάχρηση αγοράς] 
και οι οποίες υπόκεινται σε 
αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχο της 
τήρησης του νόμου στην εν λόγω τρίτη 
χώρα.

4. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 42
παράγραφος 2, να εκδίδει αποφάσεις, με 
τις οποίες κρίνεται ότι το νομικό και 
εποπτικό πλαίσιο τρίτης χώρας διασφαλίζει 
ότι ένας τόπος διαπραγμάτευσης που έχει 
άδεια λειτουργίας στη συγκεκριμένη τρίτη 
χώρα συμμορφώνεται με νομικά 
δεσμευτικές απαιτήσεις ισοδύναμες με τις 
απαιτήσεις για τους τόπους 
διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο παράγραφος 1 στοιχεία α), β)
έως γ), οι οποίες προκύπτουν από τον 
παρόντα κανονισμό, από την οδηγία
…/…/ΕΕ [νέα MiFID] και από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/…[νέος 
κανονισμός για την κατάχρηση αγοράς] 
και οι οποίες υπόκεινται σε 
αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχο της 
τήρησης του νόμου στην εν λόγω τρίτη 
χώρα.
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Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με τα 
οποία προσδιορίζονται τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 2 είδη συμβάσεων τα 
οποία έχουν άμεσο, ουσιαστικό και 
προβλέψιμο αντίκτυπο εντός της Ένωσης 
και οι περιπτώσεις στις οποίες η 
υποχρέωση διαπραγμάτευσης είναι 
απαραίτητη ή ενδεδειγμένη για να 
αποφευχθεί η προσπάθεια παράκαμψης 
οποιασδήποτε από τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την ...*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
_____________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τα 
εξής:

Or. en

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μετά από την γνωστοποίηση που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η ΕΑΚΑΑ
δημοσιεύει πρόσκληση διαμόρφωσης 
προτάσεων για την διαπραγμάτευση των εν 
λόγω παραγώγων στους τόπους 
διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 1.

Or. en
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Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Η ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 
1, υποβάλλει στην Επιτροπή νέο σχέδιο
κανονιστικών τεχνικών προτύπων για την 
τροποποίηση, αναστολή ή κατάργηση 
υφιστάμενων κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων, όποτε υπάρχει ουσιώδης 
μεταβολή στα κριτήρια της παραγράφου 2.
Προηγουμένως, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να 
διαβουλεύεται, εφόσον χρειάζεται, με τις 
αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να τροποποιεί, να 
αναστέλλει και να καταργεί τα υφιστάμενα
κανονιστικά τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με
τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων με τα 
οποία εξειδικεύονται τα κριτήρια της 
παραγράφου 2 στοιχείο β).

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή 
σχέδια των εν λόγω κανονιστικών 
τεχνικών προτύπων έως την  ...*.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που 
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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 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρμόδια αρχή στην οποία υπάγεται ο 
τόπος διαπραγμάτευσης μπορεί να αρνηθεί 
την πρόσβαση ενός CCP σε τόπο 
διαπραγμάτευσης μόνον εάν η εν λόγω 
πρόσβαση θα απειλούσε την ομαλή ή 
εύρυθμη λειτουργία των αγορών. 

4. Για μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και 
μέσα χρηματαγοράς, η αρμόδια αρχή στην 
οποία υπάγεται ο τόπος διαπραγμάτευσης 
μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση ενός 
CCP σε τόπο διαπραγμάτευσης μόνον εάν 
η εν λόγω πρόσβαση θα απειλούσε την 
ομαλή ή εύρυθμη λειτουργία των αγορών. 
Για άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, η 
πρόσβαση του κεντρικού 
αντισυμβαλλομένου σε τόπο 
διαπραγμάτευσης παρέχεται μόνο εφόσον 
η πρόσβαση αυτή δεν απαιτεί 
διαλειτουργικότητα ή δεν απειλεί την 
ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των 
αγορών, ιδίως λόγω κατακερματισμού 
της ρευστότητας, ο δε τόπος 
διαπραγμάτευσης έχει συστήσει 
κατάλληλους μηχανισμούς για την 
πρόληψη του κατακερματισμού αυτού.

Εάν η αρμόδια αρχή αρνηθεί την 
πρόσβαση στη βάση αυτή, εκδίδει την 
απόφασή της εντός δύο μηνών από τη 
λήψη της αίτησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 και παρέχει πλήρη αιτιολογία 
στον τόπο διαπραγμάτευσης και στον CCP, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποδεικτικά 
στοιχεία στα οποία βασίζεται η απόφασή 

4a. Εάν η αρμόδια αρχή αρνηθεί την 
πρόσβαση στη βάση αυτή, εκδίδει την 
απόφασή της εντός δύο μηνών από τη 
λήψη της αίτησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 και παρέχει πλήρη αιτιολογία 
στον τόπο διαπραγμάτευσης και στον CCP, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποδεικτικά 
στοιχεία στα οποία βασίζεται η απόφασή 
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της. της.

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων για να 
προσδιορίσει την έννοια του 
κατακερματισμού της ρευστότητας. Αυτά 
τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων αντικατοπτρίζουν, όπου είναι 
δυνατόν, τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα 
που εγκρίθηκαν από την  Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 5α του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/... (EMIR). 
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει αυτά τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις ...*.
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Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
______________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 
2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η 
ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί τα επενδυτικά 
προϊόντα, περιλαμβανομένων των 
δομημένων καταθέσεων και των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, που 
διατίθενται στην αγορά, διανέμονται ή 
πωλούνται στην Ένωση και μπορεί να 
διερευνά προληπτικά νέα επενδυτικά 
προϊόντα ή χρηματοπιστωτικά μέσα πριν 
τεθούν στην αγορά, διανεμηθούν ή 
πωληθούν στην Ένωση, σε συνεργασία με 
τια αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 67

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διάθεση στην αγορά, τη διανομή ή 
την πώληση ορισμένων 

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

προϊόντων, περιλαμβανομένων 
δομημένων καταθέσεων,
χρηματοπιστωτικών μέσων ή 
χρηματοπιστωτικών μέσων με ορισμένα 
χαρακτηριστικά· ή

Or. en

Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι κανονιστικές απαιτήσεις βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας που εφαρμόζεται 
στο συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο 
ή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν 
αντιμετωπίζουν την απειλή·

β) οι κανονιστικές απαιτήσεις βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας που εφαρμόζεται 
στο συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν, 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν 
αντιμετωπίζουν την απειλή·

Or. en

Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, η ΕΑΚΑΑ 
μπορεί να επιβάλει την απαγόρευση ή τον 
περιορισμό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 για λόγους προφύλαξης 
προτού ένα επενδυτικό προϊόν ή 
χρηματοπιστωτικό μέσο διατεθεί στην 
αγορά, διανεμηθεί ή πωληθεί σε πελάτες.

Or. en
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Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Πριν λάβει απόφαση δυνάμει της 
παραγράφου 1 η ΕΑΚΑΑ μπορεί να 
κοινοποιήσει την πρόθεσή της να 
απαγορεύσει ή περιορίσει ένα επενδυτικό 
προϊόν ή χρηματοπιστωτικό μέσο εκτός 
εάν διενεργηθούν ορισμένες αλλαγές στα
στοιχεία του επενδυτικού προϊόντος ή 
χρηματοπιστωτικού μέσου εντός 
ορισθέντος χρονοδιαγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ΕΑΚΑΑ επανεξετάζει την 
απαγόρευση ή τον περιορισμό που επέβαλε 
βάσει της παραγράφου 1 σε κατάλληλα 
χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον ανά 
τρίμηνο. Εάν η απαγόρευση ή ο 
περιορισμός δεν ανανεωθεί μετά την εν 
λόγω τρίμηνη περίοδο, λήγει.

6. Η ΕΑΚΑΑ επανεξετάζει την 
απαγόρευση ή τον περιορισμό που επέβαλε 
βάσει της παραγράφου 1 σε κατάλληλα 
χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον ανά 
τρίμηνο. Όταν η απαγόρευση ή ο 
περιορισμός επιβάλλεται για λόγους 
προστασίας του επενδυτή, η ΕΑΚΑΑ 
επανεξετάζει την απαγόρευση ή τον 
περιορισμό ετησίως.  Εάν η απαγόρευση ή 
ο περιορισμός δεν ανανεωθεί μετά την εν 
λόγω τρίμηνη ή ετήσια περίοδο, λήγει.

Or. en

Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, θεσπίζει 
μέτρα με τα οποία προσδιορίζονται τα 
κριτήρια και οι παράγοντες που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από την ΕΑΚΑΑ, 
προκειμένου να κρίνει πότε ανακύπτουν οι 
απειλές για την προστασία των επενδυτών 
ή την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα 
των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης, οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α). Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις εξασφαλίζουν ότι 
η ΕΑΚΑΑ μπορεί να ενεργήσει, κατά 
περίπτωση, για λόγους προφύλαξης και 
δεν απαιτείται να περιμένει έως ότου το 
προϊόν ή το χρηματοπιστωτικό μέσο 
διατεθεί στην αγορά ή εφαρμοσθεί το 
είδος της δραστηριότητας ή πρακτικής 
πριν από την ανάληψη δράσης.

Or. en

Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν τα 
επενδυτικά προϊόντα, περιλαμβανομένων 
των δομημένων καταθέσεων και των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, που 
διατίθενται στην αγορά, διανέμονται ή 
πωλούνται στο ή από το κράτος μέλος 
τους και μπορούν να διερευνούν 
προληπτικά νέα επενδυτικά προϊόντα ή 
χρηματοπιστωτικά μέσα πριν τεθούν 
στην αγορά, διανεμηθούν ή πωληθούν 
στο ή από το κράτος μέλος.

Or. en
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Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) τη διάθεση στην αγορά, τη διανομή ή 
την πώληση ορισμένων επενδυτικών 
προϊόντων, περιλαμβανομένων 
δομημένων καταθέσεων,
χρηματοπιστωτικών μέσων ή 
χρηματοπιστωτικών μέσων με ορισμένα 
χαρακτηριστικά· ή

Or. en

Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι υφιστάμενες κανονιστικές απαιτήσεις β) οι υφιστάμενες κανονιστικές απαιτήσεις 
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βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας που 
εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα ή πρακτική 
δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς τους 
κινδύνους που αναφέρονται στο στοιχείο 
α), η δε αντιμετώπιση του προβλήματος 
μέσω βελτιωμένης εποπτείας ή επιβολής 
της τήρησης των υφιστάμενων απαιτήσεων 
δεν θα αποτελούσε καλύτερη λύση·

βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας που 
εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο επενδυτικό 
προϊόν, χρηματοπιστωτικό μέσο ή τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα ή πρακτική 
δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς τους 
κινδύνους που αναφέρονται στο στοιχείο 
α), η δε αντιμετώπιση του προβλήματος 
μέσω βελτιωμένης εποπτείας ή επιβολής 
της τήρησης των υφιστάμενων απαιτήσεων 
δεν θα αποτελούσε καλύτερη λύση·

Or. en

Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, η αρμόδια 
αρχή μπορεί να επιβάλει απαγόρευση ή 
περιορισμό για λόγους προφύλαξης 
προτού ένα επενδυτικό προϊόν ή 
χρηματοπιστωτικό μέσο διατεθεί στην 
αγορά, διανεμηθεί ή πωληθεί σε πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Πριν επιβάλει απαγόρευση ή 
περιορισμό δυνάμει της παραγράφου 1, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να κοινοποιήσει την 
πρόθεσή της να απαγορεύσει ή περιορίσει 
ένα επενδυτικό προϊόν ή 
χρηματοπιστωτικό μέσο εκτός εάν 
διενεργηθούν ορισμένες αλλαγές στα 
στοιχεία του επενδυτικού προϊόντος ή 
χρηματοπιστωτικού μέσου εντός 
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ορισθέντος χρονοδιαγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η αρμόδια αρχή δεν επιβάλλει 
απαγόρευση ή περιορισμό βάσει του 
παρόντος άρθρου, εκτός εάν, τουλάχιστον
μία εβδομάδα πριν από τη λήψη του 
μέτρου, έχει γνωστοποιήσει εγγράφως σε 
όλες τις άλλες αρμόδιες αρχές και στην 
ΕΑΚΑΑ λεπτομερή στοιχεία σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, θεσπίζει 
μέτρα με τα οποία προσδιορίζονται τα 
κριτήρια και οι παράγοντες που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από την ΕΑΚΑΑ, 
προκειμένου να κρίνει πότε ανακύπτει η 
απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, μεταξύ άλλων και όσον αφορά 
ρυθμίσεις παράδοσης των ενσώματων 
εμπορευμάτων, ή για τη σταθερότητα του 
συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ένωσης, η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α).

10. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, θεσπίζει 
μέτρα με τα οποία προσδιορίζονται τα 
κριτήρια και οι παράγοντες που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από την ΕΑΚΑΑ, 
προκειμένου να κρίνει πότε ανακύπτει η 
απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, μεταξύ άλλων και όσον αφορά 
ρυθμίσεις παράδοσης των ενσώματων 
εμπορευμάτων, ή για τη σταθερότητα του 
συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ένωσης, η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α).
Τα κριτήρια αυτά και οι παράγοντες 
λαμβάνουν υπόψη τα σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων που 
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 59 
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παράγραφος 3 της οδηγίας .../.../ΕΕ [νέα 
MiFID] και διαφοροποιούνται μεταξύ 
καταστάσεων στις οποίες η ΕΑΚΑΑ 
λαμβάνει μέτρα επειδή η αρμόδια αρχή 
παρέλειψε να ενεργήσει και εκείνων στις 
οποίες η ΕΑΚΑΑ εξετάζει πρόσθετο 
κίνδυνο τον οποίο η αρμόδια αρχή δεν 
είναι σε θέση να εξετάσει δυνάμει του 
άρθρου 71 παράγραφος 2 στοιχείο θ) και 
του άρθρου 72 παράγραφος 1 στοιχεία
στ) και ζ) της οδηγίας .../.../ΕΕ [νέα 
MiFID].

Or. en

Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει
κανονιστικά τεχνικά πρότυπα με τα οποία 
εξειδικεύονται οι πληροφορίες που η 
αιτούσα επιχείρηση τρίτης χώρας πρέπει 
να υποβάλλει στην ΕΑΚΑΑ με την αίτηση 
εγγραφής στο μητρώο σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και η μορφή των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.

6. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει κανονιστικά 
τεχνικά πρότυπα με τα οποία 
εξειδικεύονται οι πληροφορίες που η 
αιτούσα επιχείρηση τρίτης χώρας πρέπει 
να υποβάλλει στην ΕΑΚΑΑ με την αίτηση 
εγγραφής στο μητρώο σύμφωνα με την
παράγραφο 3 και η μορφή των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Or. en

Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα
εν λόγω κανονιστικά τεχνικά πρότυπα έως 
την ...*.

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

____________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 42
παράγραφος 2, να εκδίδει απόφαση για 
μια τρίτη χώρα, εάν οι νομικές και 
εποπτικές ρυθμίσεις της εν λόγω τρίτης 
χώρας διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις 
που έχουν άδεια λειτουργίας στη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα 
συμμορφώνονται με νομικά δεσμευτικές 
απαιτήσεις οι οποίες έχουν ισοδύναμο 
αποτέλεσμα με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην οδηγία αριθ. …/…/ΕΕ
[MiFID], στον παρόντα κανονισμό και 
στην οδηγία 2006/49/ΕΚ [οδηγία για την 
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων] και στα 
εκτελεστικά μέτρα αυτών και η εν λόγω 
τρίτη χώρα προβλέπει ισοδύναμη αμοιβαία 
αναγνώριση του πλαισίου προληπτικής 
εποπτείας το οποίο ισχύει για τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en
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Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 1.

2. Η εξουσία για την έγκριση των 
πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 παράγραφος 3, 
4 παράγραφος 3, 6 παράγραφος 2, 8 
παράγραφος 4, 10 παράγραφος 2, 11 
παράγραφος 2, 12 παράγραφος 2, 13 
παράγραφος 7, 14 παράγραφος 5 και 14 
παράγραφος 6, 16 παράγραφος 3, 18 
παράγραφος 2 και 18 παράγραφος 3, 19 
παράγραφος 3, 20 παράγραφος 3, 28 
παράγραφος 6, 29 παράγραφος 6, 30 
παράγραφος 3, 31 παράγραφος 8, 32 
παράγραφος 6, και  35 παράγραφος 10 
ανατίθεται επ’ αόριστον.
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Or. en

Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ανατιθέμενη αρμοδιότητα μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που 
καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το 
κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που ισχύουν ήδη.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 2 παράγραφος 3, 4 παράγραφος 3, 
6 παράγραφος 2, 8 παράγραφος 4, 10 
παράγραφος 2, 11 παράγραφος 2, 12 
παράγραφος 2, 13 παράγραφος 7, 14 
παράγραφος 5 και 14 παράγραφος 6, 16 
παράγραφος 3, 18 παράγραφος 2 και 18 
παράγραφος 3, 19 παράγραφος 3, 20 
παράγραφος 3, 28 παράγραφος 6, 29 
παράγραφος 6, 30 παράγραφος 3, 31 
παράγραφος 8, 32 παράγραφος 6, και  35 
παράγραφος 10 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της 
εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει 
το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που ισχύουν ήδη.

Or. en

Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις τίθενται 
σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν 
διατύπωσαν αντιρρήσεις εντός 2 μηνών 

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις τίθενται 
σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν 
διατύπωσαν αντιρρήσεις εντός τριών
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από την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εφόσον, πριν από τη λήξη αυτής της 
προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημέρωσαν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη 
αυτής της προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημέρωσαν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων 
δυνάμει των άρθρων 24, 26 και 37, η
Επιτροπή επικουρείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Κινητών Αξιών που έχει 
συσταθεί με την απόφαση 2001/528/EΚ 
της Επιτροπής. Η εν λόγω επιτροπή 
αποτελεί επιτροπή κατά τη έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

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

Or. en

Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
του ίδιου κανονισμού.

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

Or. en
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Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από τις [2 έτη από την εφαρμογή 
του MiFIR όπως ορίζεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 2], η Επιτροπή, μετά από 
διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, υποβάλλει 
έκθεση στο Συμβούλιο και στο 
Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 13, η οποία μεταξύ άλλων 
αναφέρει κατά πόσον το περιεχόμενο και η 
μορφή των αναφορών συναλλαγών που 
λαμβάνονται και ανταλλάσσονται μεταξύ 
αρμόδιων αρχών συνολικά καθιστούν 
δυνατή την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων 
επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 13
παράγραφος 1. Η Επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει τις κατάλληλες προτάσεις, οι 
οποίες μεταξύ άλλων μπορούν να 
προβλέπουν τη υποβολή των αναφορών 
συναλλαγών σε σύστημα ορισμένο από την 
ΕΑΚΑΑ και όχι στις αρμόδιες αρχές, ώστε 
να μπορούν οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες 
αρχές να έχουν πρόσβαση σε όλες τις 
πληροφορίες που αναφέρονται σύμφωνα 
με το εν λόγω άρθρο.

2. Πριν από …* η Επιτροπή, μετά από 
διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, υποβάλλει 
έκθεση στο Συμβούλιο και στο 
Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 23, η οποία μεταξύ άλλων 
αναφέρει κατά πόσον το περιεχόμενο και η 
μορφή των αναφορών συναλλαγών που 
λαμβάνονται και ανταλλάσσονται μεταξύ 
αρμόδιων αρχών συνολικά καθιστούν 
δυνατή την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων 
επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 23
παράγραφος 1. Η Επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει τις κατάλληλες προτάσεις, οι 
οποίες μεταξύ άλλων μπορούν να 
προβλέπουν τη υποβολή των αναφορών 
συναλλαγών σε σύστημα ορισμένο από την 
ΕΑΚΑΑ και όχι στις αρμόδιες αρχές, ώστε 
να μπορούν οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες 
αρχές να έχουν πρόσβαση σε όλες τις 
πληροφορίες που αναφέρονται σύμφωνα 
με το εν λόγω άρθρο.

______________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 42 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων 
χωρών μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες 
και να ασκούν δραστηριότητες 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 3της οδηγίας 
…/…/ΕΕ [νέα MiFID].

Or. en

Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την
επομένη της δημοσίευσής του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 



PR\895737EL.doc 59/62 PE485.888v01-00

EL

Ένωσης. Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

______________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η επανεξέταση της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) πρέπει να 
εξετασθεί στο πλαίσιο της αντίδρασης της ΕΕ στην οικονομική κρίση. Η MiFID I 
(2004/39/ΕΚ) τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου 2007 σε αντικατάσταση της οδηγίας 
περί των επενδυτικών υπηρεσιών (ISD). Συμπληρώθηκε από εκτελεστικό κανονισμό (ΕΚ 
αριθ. 287/2006) και εκτελεστική οδηγία (2006/73/ΕΚ). 

Δύο είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους πραγματοποιείται αυτή η επανεξέταση πέντε έτη 
μόνον μετά την θέση σε εφαρμογή της MiFID I: η κατάσταση της αγοράς έχει αλλάξει λόγω 
της τεχνικής προόδου, των νέων συμμετεχόντων στην αγορά και της ανάπτυξης πιο σύνθετων 
στρατηγικών διαπραγμάτευσης. Επιπλέον, ως απάντηση στην οικονομική κρίση, η MiFID 
χρειάζεται να επανεξεταστεί προκειμένου να μειωθεί ο συστημικός κίνδυνος και να
εξασφαλισθεί η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών καθώς και η δέουσα 
προστασία των επενδυτών. Ως εκ τούτου, στις 20 Οκτωβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρότεινε έναν κανονισμό και μια οδηγία που θα αντικαταστήσουν από κοινού την οδηγία 
2004/39/ΕΚ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε διαβουλεύσεις οι οποίες έδωσαν την ευκαιρία σε όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. Οι 193 απαντήσεις 
δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ECON) για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Πέραν αυτού ο 
εισηγητής παρουσίασε τρία έγγραφα εργασίας για να δώσει μια γενική εικόνα της MiFID I 
και να προσδιορίσει ορισμένες βασικές πτυχές των προτάσεων της Επιτροπής.

Δεδομένου ότι η επανεξέταση της MiFID είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη διαφάνεια και 
την αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο 
εισηγητής χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής εν γένει, καθώς αυτό ήταν ένα από τα 
βασικά θέματα του Κοινοβουλίου στο ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τη 
ρύθμιση των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα - «αδιαφανείς δεξαμενές» («dark pools») 
(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
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Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για επέκταση του πεδίου εφαρμογής
των διατάξεων της οδηγίας MiFID, δεδομένου ότι είναι υπέρ της αναπλήρωσης όλων των 
κενών που υπάρχουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο, ούτως ώστε να μην υπάρχουν μη ρυθμιζόμενα 
τμήματα της αγοράς.

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 
περιλαμβάνονται στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες. Προκειμένου να μην δημιουργηθούν νέα 
κενά, προτείνει να περιοριστεί η κατηγορία των ΟΜΔ στα εξωχρηματιστηριακά μέσα. Πέραν 
αυτών, ο εισηγητής προτείνει να ορισθούν σαφέστερα το διμερές σύστημα και το πολυμερές 
σύστημα προκειμένου να επιτευχθεί ακριβής διάκριση μεταξύ διμερών και πολυμερών 
διαπραγματεύσεων και να εξασφαλισθεί ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά υπόκεινται στους 
σωστούς κανόνες.

Ο εισηγητής επισημαίνει τις διατάξεις για την πρόσβαση στην υποδομή της αγοράς.
Πιστεύει ότι η πρόσβαση αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα μέσω του 
κατακερματισμού της ρευστότητας ή με την διαλειτουργικότητα, και ως εκ τούτου ότι οι 
εποπτικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να παρεμβαίνουν για να αποτρέπονται αυτά τα 
προβλήματα, όπως αναγνωρίστηκε στον EMIR.

Σύμφωνα με την πρόταση MiFIR, οι απαιτήσεις για προσυναλλακτική και 
μετασυναλλακτική διαφάνεια θα πρέπει να επεκταθούν και στα παρόμοια με μετοχές 
προϊόντα και στα μη μετοχικά προϊόντα.  Καθώς ο εισηγητής είναι υπέρ των μέτρων που 
αυξάνουν τη διαφάνεια, υποστηρίζει την προσέγγιση αυτή και απλώς προσαρμόζει τη 
δυνατότητα απαλλαγών για μη μετοχικά προϊόντα. Στις προτεινόμενες από την Επιτροπή 
υποχρεώσεις σε σχέση με την υποχρέωση της γνωστοποίησης των συναλλαγών στις 
αρμόδιες αρχές περιλαμβάνεται μια νέα απαίτηση για τις ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ 
και τους ΜΟΔ, να αποθηκεύουν τα δεδομένα των εντολών με τρόπο προσιτό στις εποπτικές 
αρχές επί τουλάχιστον 5 έτη. Ο εισηγητής χαιρετίζει τις προτάσεις αυτες.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούσαν να επιβάλουν μόνιμες 
απαγορεύσεις ή περιορισμούς σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή δραστηριότητες ή 
πρακτικές υπό τον συντονισμό της ΕΑΚΑΑ. Επιπλέον, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να απαγορεύει ή 
να περιορίζει προσωρινά προϊόντα, πρακτικές και υπηρεσίες. Ο εισηγητής διερωτάται 
κατά πόσον η δυνατότητα να απαγορεύονται προϊόντα ή υπηρεσίες μόνον εκ των υστέρων 
είναι αρκετή για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή την 
προστασία των επενδυτών και ως εκ τούτου προτείνει δύο προσθήκες. Πρώτον, η ΕΑΚΑΑ ή 
οι αρμόδιες αρχές δεν πρέπει να παρακολουθούν μόνον τα χρηματοπιστωτικά μέσα αλλά 
επιπροσθέτως τα επενδυτικά προϊόντα που περιλαμβάνουν επίσης δομημένες καταθέσεις. 



PE485.888v01-00 62/62 PR\895737EL.doc

EL

Δεύτερον, εκτός από τη δυνατότητα να επιβάλλονται ποινές ή περιορισμοί σε προϊόντα που 
διατίθενται ήδη στην αγορά, η ΕΑΚΑΑ ή οι αρμόδιες αρχές πρέπει επίσης να μπορούν να 
επιβάλλουν περιορισμούς ή απαγορεύσεις για λόγους προφύλαξης προτού ένα επενδυτικό 
προϊόν ή χρηματοπιστωτικό μέσο διατεθεί στην αγορά. Πέραν αυτών, η ΕΑΚΑΑ και οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωστοποιούν την πρόθεσή τους να απαγορεύσουν επενδυτικό 
προϊόν ή χρηματοπιστωτικό μέσο για λόγους προφύλαξης ώστε οι αλλαγές στο αντίστοιχο 
μέσο ή προϊόν να μπορεί να γίνει εντός ορισμένου χρονικού ορίου.

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.


