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Τροπολογία 6
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρύ 
ώστε να δημιουργηθεί προληπτικό 
ρυθμιστικό πλαίσιο. Η παραγωγή των 
δεικτών αναφοράς χαρακτηρίζεται από την 
άσκηση διακριτικής ευχέρειας κατά τον 
προσδιορισμό τους και υπόκειται εγγενώς 
σε ορισμένα είδη συγκρούσεων
συμφερόντων, γεγονός που συνεπάγεται 
την ύπαρξη ευκαιριών και κινήτρων 
παραποίησης των εν λόγω δεικτών 
αναφοράς. Αυτοί οι παράγοντες κινδύνου 
είναι κοινοί για όλους τους δείκτες 
αναφοράς και πρέπει όλοι να υπόκεινται 
σε κατάλληλες απαιτήσεις διακυβέρνησης
και ελέγχου. Καθώς η ευπάθεια και η 
σπουδαιότητα ενός δείκτη αναφοράς 
ποικίλλουν ανάλογα με τη χρονική στιγμή, 
ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής 
στους επί του παρόντος σημαντικούς ή 
ευπαθείς δείκτες δεν αναμένεται ότι θα 
αντιμετωπίσει τους κινδύνους που θα 
μπορούσε να δημιουργήσει στο μέλλον 
οποιοσδήποτε δείκτης αναφοράς. 
Ειδικότερα, οι δείκτες αναφοράς που επί 
του παρόντος δεν χρησιμοποιούνται 
ευρέως μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 
αυτόν τον τρόπο στο μέλλον, ώστε από 
αυτήν την άποψη ακόμα και οι ήσσονος 
σημασίας παραποιήσεις ενδέχεται να έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο.

(8) Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρύ 
ώστε να δημιουργηθεί προληπτικό 
ρυθμιστικό πλαίσιο. Η παραγωγή των 
δεικτών αναφοράς χαρακτηρίζεται από την 
άσκηση διακριτικής ευχέρειας κατά τον 
προσδιορισμό τους και υπόκειται εγγενώς 
σε ορισμένα είδη συγκρούσεων 
συμφερόντων, γεγονός που συνεπάγεται 
την ύπαρξη ευκαιριών και κινήτρων 
παραποίησης των εν λόγω δεικτών 
αναφοράς. Αυτοί οι παράγοντες κινδύνου 
είναι κοινοί για όλους τους δείκτες 
αναφοράς, όμως η μορφή τους εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από τα εισερχόμενα 
δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν. Οι 
δείκτες αναφοράς πρέπει να μπορούν να 
υπαχθούν σε κατάλληλες απαιτήσεις 
διακυβέρνησης και ελέγχου, με παράλληλη 
ωστόσο τήρηση της αναλογικότητας. 
Καθώς η ευπάθεια και η σπουδαιότητα 
ενός δείκτη αναφοράς ποικίλλουν ανάλογα 
με τη χρονική στιγμή, ο περιορισμός του 
πεδίου εφαρμογής στους επί του παρόντος 
σημαντικούς ή ευπαθείς δείκτες δεν 
αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσει τους 
κινδύνους που θα μπορούσε να 
δημιουργήσει στο μέλλον οποιοσδήποτε 
δείκτης αναφοράς. Ειδικότερα, οι δείκτες 
αναφοράς που επί του παρόντος δεν 
χρησιμοποιούνται ευρέως μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο στο 
μέλλον, ώστε από αυτήν την άποψη ακόμα 
και οι ήσσονος σημασίας παραποιήσεις 
ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο.
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Τροπολογία 7
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ο κρίσιμος καθοριστικός παράγοντας 
του πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να αφορά το εάν η 
αξία της εκροής του δείκτη αναφοράς 
καθορίζει την αξία ενός 
χρηματοπιστωτικού μέσου, 
χρηματοπιστωτικής σύμβασης ή μετρά την 
απόδοση ενός ταμείου επενδύσεων. 
Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής δεν θα 
πρέπει να εξαρτάται από τον χαρακτήρα 
των εισερχόμενων δεδομένων. Συνεπώς, 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δείκτες 
αναφοράς που υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά εισερχόμενα δεδομένα, όπως 
οι τιμές μετοχών, και μη οικονομικού 
χαρακτήρα αριθμοί και αξίες, όπως οι 
καιρικές παράμετροι. Το πλαίσιο θα 
πρέπει να καλύπτει τους δείκτες αναφοράς 
που ενέχουν τους κινδύνους αυτούς, αλλά 
και να προβλέπει την αντιμετώπιση των 
κινδύνων που προκύπτουν από 
διαφορετικούς δείκτες αναφοράς με 
αναλογικό τρόπο. Επομένως, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει το 
σύνολο των δεικτών αναφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση 
χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν 
εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενους 
χώρους.

(9) Ο κρίσιμος καθοριστικός παράγοντας 
του πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να αφορά το εάν 
μπορεί να υποστεί παραποίηση η αξία της 
εκροής του δείκτη αναφοράς που
καθορίζει την αξία ενός 
χρηματοπιστωτικού μέσου, 
χρηματοπιστωτικής σύμβασης ή μετρά την 
απόδοση ενός ταμείου επενδύσεων. 
Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να 
εξαρτάται από τον χαρακτήρα των 
εισερχόμενων δεδομένων. Το πλαίσιο θα 
πρέπει να καλύπτει τους δείκτες αναφοράς 
που ενέχουν τους κινδύνους αυτούς, αλλά 
και να προβλέπει την αντιμετώπιση των 
κινδύνων που προκύπτουν από 
διαφορετικούς δείκτες αναφοράς με 
αναλογικό τρόπο. Επομένως, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει το 
σύνολο των δεικτών αναφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση 
χρηματοπιστωτικών μέσων. Ωστόσο για 
τους δείκτες αναφοράς για βασικά 
προϊόντα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
αρχές της IOSCO (Διεθνής Οργάνωση 
των Επιτροπών Χρηματιστηριακών 
Αξιών) για την εποπτεία των οργανισμών 
αναφοράς τιμών πετρελαίου της 5ης 
Οκτωβρίου 2012 και η επανεξέταση των 
αρχών από την IOSCO που αναμένεται να 
δημοσιευτεί τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 
2014.

Or. de
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Τροπολογία 8
Jens Rohde, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Τα βασικά προϊόντα παρουσιάζουν 
μοναδικά χαρακτηριστικά που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 
αποφεύγεται η υπονόμευση της 
ακεραιότητας των δεικτών αναφοράς για 
βασικά προϊόντα και να διασφαλίζεται η 
υφιστάμενη διαφάνεια στην αγορά 
βασικών προϊόντων. Αντίστοιχα, το 
παράρτημα III του παρόντος κανονισμού 
αντικατοπτρίζει τις αρχές που έχουν 
αναπτυχθεί για δείκτες αναφοράς για 
βασικά προϊόντα από την IOSCO, τον 
Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και το 
Διεθνές Φόρουμ Ενέργειας, και έχουν 
ειδικά σχεδιαστεί ώστε να εφαρμόζονται 
σε όλους τους δείκτες αναφοράς για 
βασικά προϊόντα στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά προϊόντα έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 
τη ρύθμισή τους.

Τροπολογία 9
Jens Rohde, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η ακεραιότητα και η ακρίβεια των 
δεικτών αναφοράς εξαρτάται από την 
ακεραιότητα και την ακρίβεια των 
εισερχόμενων δεδομένων που παρέχουν οι 
συνεισφέροντες. Είναι απαραίτητο να 

(26) Η ακεραιότητα και η ακρίβεια των 
δεικτών αναφοράς εξαρτάται από την 
ακεραιότητα και την ακρίβεια των 
εισερχόμενων δεδομένων που παρέχουν οι 
συνεισφέροντες. Είναι απαραίτητο οι 
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προσδιοριστούν σαφώς οι υποχρεώσεις 
των συνεισφερόντων σε ό,τι αφορά τα εν 
λόγω εισερχόμενα δεδομένα, να είναι 
αξιόπιστες και να συνάδουν με τους 
ελέγχους και τη μεθοδολογία που 
εφαρμόζει ο διαχειριστής του δείκτη 
αναφοράς. Κατά συνέπεια, ο διαχειριστής
του δείκτη αναφοράς οφείλει να 
καταρτίσει κώδικα δεοντολογίας για τον 
προσδιορισμό των εν λόγω απαιτήσεων, ο 
οποίος θα είναι δεσμευτικός για τους 
συνεισφέροντες.

συνεισφέροντες να είναι αξιόπιστοι και να 
συνάδουν με τους ελέγχους και τη 
μεθοδολογία που εφαρμόζει ο διαχειριστής 
του δείκτη αναφοράς. Κατά συνέπεια, οι 
διαχειριστές του δείκτη αναφοράς θα 
πρέπει να καταρτίσουν κώδικα 
δεοντολογίας για τον προσδιορισμό των εν 
λόγω απαιτήσεων, ο οποίος, στο μέτρο του 
πρακτικά δυνατού και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι υπάρχουν συνεισφέροντες που 
δεν βρίσκονται στην Ένωση αλλά 
ενδέχεται να είναι απαραίτητοι για έναν 
ακριβή δείκτη αναφοράς, θα είναι 
δεσμευτικός για τους συνεισφέροντες. Σε 
περίπτωση που δεν μπορεί να ληφθεί 
υπογραφή, η συνεχής παροχή δεδομένων 
από συνεισφέροντα μετά την κοινοποίηση 
του κώδικα δεοντολογίας σε αυτούς από 
τους διαχειριστές συνιστά αποδεικτικό 
στοιχείο μιας νομικά δεσμευτικής 
συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων 
μερών.

Or. en

Τροπολογία 10
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Όταν το παραπάνω είναι εμφανώς 
αδύνατο, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
βρίσκονται όλοι οι συνεισφέροντες στο 
εσωτερικό της Ένωσης αλλά ότι τα 
δεδομένα τους ενδέχεται να έχουν 
ουσιαστική σημασία για έναν 
συγκεκριμένο δείκτη αναφοράς, οι εν 
λόγω συνεισφέροντες μπορούν, αφού 
εξοικειωθούν με τον κώδικα δεοντολογίας 
που διέπει την υποβολή των δεδομένων 
στον διαχειριστή, να συνεχίσουν να 
υποβάλλουν δεδομένα για τον εν λόγω 
δείκτη αναφοράς. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο διαχειριστής πρέπει να είναι 
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νομικά υπεύθυνος για την ποιότητα των 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
κατάρτιση του δείκτη αναφοράς.

Or. pt

Τροπολογία 11
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Πολλοί δείκτες αναφοράς 
προσδιορίζονται με εισερχόμενα δεδομένα 
που παρέχονται από ρυθμιζόμενους 
χώρους, χρηματιστήρια ενέργειας και 
δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπών. Οι 
χώροι αυτοί υπόκεινται σε ρυθμίσεις και 
εποπτεία, γεγονός που διασφαλίζει την 
ακεραιότητα των εισερχόμενων 
δεδομένων, προβλέπουν απαιτήσεις 
διακυβέρνησης και διαδικασίες για τη 
γνωστοποίηση των παραβάσεων. Συνεπώς, 
αυτοί οι δείκτες αναφοράς απαλλάσσονται 
από ορισμένες απαιτήσεις προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διπλές ρυθμίσεις και 
επειδή η εποπτεία τους διασφαλίζει την 
ακεραιότητα των χρησιμοποιούμενων 
εισερχόμενων δεδομένων.

(27) Πολλοί δείκτες αναφοράς 
προσδιορίζονται με εισερχόμενα δεδομένα 
που παρέχονται από ρυθμιζόμενους 
χώρους, χρηματιστήρια ενέργειας και 
δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπών. Οι 
χώροι αυτοί υπόκεινται σε ρυθμίσεις και 
εποπτεία, γεγονός που διασφαλίζει την 
ακεραιότητα των εισερχόμενων 
δεδομένων, προβλέπουν απαιτήσεις 
διακυβέρνησης και διαδικασίες για τη 
γνωστοποίηση των παραβάσεων. Συνεπώς,
υπό την προϋπόθεση ότι αντλούνται από 
τόπους που υπόκεινται σε απαιτήσεις 
διαφάνειας μετά τη διαπραγμάτευση, 
συμπεριλαμβανομένης αγοράς τρίτης 
χώρας που θεωρείται ισοδύναμη με 
ρυθμιζόμενη αγορά εντός της Ένωσης, 
αυτοί οι δείκτες αναφοράς απαλλάσσονται 
από ορισμένες απαιτήσεις προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διπλές ρυθμίσεις και 
επειδή η εποπτεία τους διασφαλίζει την 
ακεραιότητα των χρησιμοποιούμενων 
εισερχόμενων δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 12
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Οι διάφοροι τύποι και τομείς δεικτών 
αναφοράς έχουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά, διαφορετικές αδυναμίες 
και ενέχουν διαφορετικούς κινδύνους. Οι 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να προσδιοριστούν περαιτέρω σε 
ό,τι αφορά συγκεκριμένους τομείς και 
τύπους δεικτών αναφοράς. Οι δείκτες 
αναφοράς για τα διατραπεζικά επιτόκια 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. 
Συνεπώς, είναι απαραίτητο να 
διευκρινιστεί ο τρόπος εφαρμογής των 
διατάξεων αυτών του παρόντος 
κανονισμού στους εν λόγω δείκτες 
αναφοράς. Οι δείκτες αναφοράς για τα 
βασικά προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως 
και διαθέτουν ειδικά χαρακτηριστικά για 
τον συγκεκριμένο τομέα. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να διευκρινιστεί ο τρόπος 
εφαρμογής των διατάξεων αυτών του 
παρόντος κανονισμού στους εν λόγω 
δείκτες αναφοράς.

(29) Οι διάφοροι τύποι και τομείς δεικτών 
αναφοράς έχουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά, διαφορετικές αδυναμίες 
και ενέχουν διαφορετικούς κινδύνους. Οι 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να προσδιοριστούν περαιτέρω σε 
ό,τι αφορά συγκεκριμένους τομείς και 
τύπους δεικτών αναφοράς. Οι δείκτες 
αναφοράς για τα διατραπεζικά επιτόκια 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. 
Συνεπώς, είναι απαραίτητο να 
διευκρινιστεί ο τρόπος εφαρμογής των 
διατάξεων αυτών του παρόντος 
κανονισμού στους εν λόγω δείκτες 
αναφοράς. Οι δείκτες αναφοράς για τα 
βασικά προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως 
και διαθέτουν ειδικά χαρακτηριστικά για 
τον συγκεκριμένο τομέα. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να διευκρινιστεί ο τρόπος 
εφαρμογής των διατάξεων αυτών του 
παρόντος κανονισμού στους εν λόγω 
δείκτες αναφοράς. Οι δείκτες αναφοράς 
για διατραπεζικά επιτόκια, οι δείκτες 
αναφοράς για βασικά προϊόντα και οι 
δείκτες αναφοράς του χρηματιστηρίου θα 
πρέπει να υπόκεινται σε άμεση εποπτεία 
από την ΕΑΚΑΑ, σε συνεργασία με τον 
ACER (Οργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας) όταν 
πρόκειται για δείκτες αναφοράς για την 
τιμολόγηση της ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 13
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Οι διάφοροι τύποι και τομείς δεικτών 
αναφοράς έχουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά, διαφορετικές αδυναμίες 
και ενέχουν διαφορετικούς κινδύνους. Οι 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να προσδιοριστούν περαιτέρω σε 
ό,τι αφορά συγκεκριμένους τομείς και 
τύπους δεικτών αναφοράς. Οι δείκτες 
αναφοράς για τα διατραπεζικά επιτόκια 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. 
Συνεπώς, είναι απαραίτητο να 
διευκρινιστεί ο τρόπος εφαρμογής των 
διατάξεων αυτών του παρόντος 
κανονισμού στους εν λόγω δείκτες 
αναφοράς. Οι δείκτες αναφοράς για τα 
βασικά προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως 
και διαθέτουν ειδικά χαρακτηριστικά για 
τον συγκεκριμένο τομέα. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να διευκρινιστεί ο τρόπος 
εφαρμογής των διατάξεων αυτών του 
παρόντος κανονισμού στους εν λόγω 
δείκτες αναφοράς.

(29) Οι διάφοροι τύποι και τομείς δεικτών 
αναφοράς έχουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά, διαφορετικές αδυναμίες
και ενέχουν διαφορετικούς κινδύνους. Οι 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να προσδιοριστούν περαιτέρω σε 
ό,τι αφορά συγκεκριμένους τομείς και 
τύπους δεικτών αναφοράς. Οι δείκτες 
αναφοράς για τα διατραπεζικά επιτόκια 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. 
Συνεπώς, είναι απαραίτητο να 
διευκρινιστεί ο τρόπος εφαρμογής των 
διατάξεων αυτών του παρόντος 
κανονισμού στους εν λόγω δείκτες 
αναφοράς. Οι δείκτες αναφοράς για τα 
βασικά προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως 
και διαθέτουν ειδικά χαρακτηριστικά για 
τον συγκεκριμένο τομέα. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να διευκρινιστεί εάν και κατά 
πόσον αυτοί οι δείκτες αναφοράς 
μπορούν να εξαιρεθούν από τις διατάξεις
του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 14
Jens Rohde, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Στις περιπτώσεις που ο παρών 
κανονισμός καλύπτει ή ενδέχεται να 
καλύπτει εποπτευόμενους φορείς και 
αγορές που καλύπτονται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 για την 
ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη 
χονδρική αγορά ενέργειας (REMIT), η 
ΕΑΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών) θα πρέπει να 
προβαίνει σε διαβούλευση με τον 
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Οργανισμό Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), 
προκειμένου να αξιοποιήσει την 
εμπειρογνωμοσύνη του ACER στον τομέα 
των αγορών ενέργειας και να περιορίσει 
τις διπλές ρυθμίσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να προβαίνει σε διαβούλευση με τον ACER, ως ευρωπαϊκή ρυθμιστική 
αρχή ενέργειας, στις περιπτώσεις που ο παρών κανονισμός έχει αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές 
αγορές ενέργειας.

Τροπολογία 15
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) και τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και ειδικότερα το δικαίωμα σεβασμού της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα στην 
ελευθερία της έκφρασης και την 
πληροφόρηση, την επιχειρηματική 
ελευθερία, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, 
το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 
το δικαίωμα υπεράσπισης. Συνεπώς, ο 
παρών κανονισμός πρέπει να ερμηνεύεται 
και να εφαρμόζεται, τηρουμένων των εν 
λόγω δικαιωμάτων και αρχών.

(41) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) και τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και ειδικότερα το δικαίωμα σεβασμού της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα στην 
ελευθερία της έκφρασης και την 
πληροφόρηση, την επιχειρηματική 
ελευθερία, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, 
το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 
το δικαίωμα υπεράσπισης. Συνεπώς, ο 
παρών κανονισμός πρέπει να ερμηνεύεται 
και να εφαρμόζεται, τηρουμένων των εν 
λόγω δικαιωμάτων και αρχών. Αντίστοιχα, 
ο παρών κανονισμός πρέπει να 
ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται, 
τηρουμένων των εν λόγω δικαιωμάτων 
και αρχών. Ειδικότερα, όταν ο παρών 
κανονισμός αναφέρεται σε κανόνες που 
διέπουν την ελευθερία του Τύπου και την 
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ελευθερία έκφρασης σε άλλα μέσα, καθώς 
και σε κανόνες ή κώδικες που διέπουν τα 
δημοσιογραφικά επαγγέλματα, θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη αυτές οι 
ελευθερίες, όπως κατοχυρώνονται στην 
Ένωση και στα κράτη μέλη και 
αναγνωρίζονται στο άρθρο 11 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σε
άλλες σχετικές διατάξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξαίρεση του Τύπου σύμφωνα με την εξαίρεση στον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς.

Τροπολογία 16
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για 
την παροχή των δεικτών αναφοράς, τη 
συνεισφορά των εισερχόμενων δεδομένων 
σε δείκτη αναφοράς και τη χρήση του
εντός της Ένωσης.

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για 
την παροχή των δεικτών αναφοράς εντός 
της Ένωσης, τη συνεισφορά των 
εισερχόμενων δεδομένων σε ορισμένους 
δείκτες αναφοράς και τη χρήση 
ορισμένων δεικτών αναφοράς εντός της 
Ένωσης. Συμπεριλαμβάνει τις αρχές της 
IOSCO και εφαρμόζεται ανάλογα με το 
μέγεθος και τους κινδύνους που 
απορρέουν από συγκεκριμένους δείκτες 
αναφοράς, τους διαχειριστές τους και τη 
διαδικασία καθορισμού του δείκτη 
αναφοράς, συνεκτιμωμένου του αριθμού 
και του είδους των συνεισφερόντων.

Or. pt

Τροπολογία 17
Werner Langen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Τιμές αναφοράς ή τιμές 
διακανονισμού που καταρτίζονται από 
κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους (CCP).

Or. de

Τροπολογία 18
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β β) Δείκτες αναφοράς για βασικά 
προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 3 
παράγραφος 1 στοιχείο 20, οι οποίοι είναι 
σύμφωνοι με τις αρχές της IOSCO για 
την εποπτεία των οργανισμών αναφοράς 
τιμών πετρελαίου της 5ης Οκτωβρίου 
2012 ή τις αρχές της IOSCO για τους 
χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς 
της 17ης Ιουλίου 2013, έως ότου η 
ΕΑΚΑΑ εξετάσει, βάσει της 
επανεξέτασης των αρχών της IOSCO για 
την εποπτεία των οργανισμών αναφοράς 
τιμών πετρελαίου που αναμένεται να 
δημοσιευτεί τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 
2014 , και βάσει του παραρτήματος III 
του παρόντος κανονισμού, εάν και πώς 
μπορούν οι δείκτες αναφοράς για βασικά 
προϊόντα να συμπεριληφθούν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή 
εάν κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία μια 
επιμέρους ρύθμιση.

Or. de

Τροπολογία 19
Philippe Lamberts
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εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) που δημοσιεύεται ή διατίθεται στο 
κοινό·

α) που δημοσιεύεται ή διατίθεται στο 
κοινό, ή διατίθεται σε χρήστη δείκτη 
αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 20
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «δείκτης αναφοράς»: οποιοσδήποτε 
δείκτης σε σχέση με τον οποίο το 
καταβλητέο ποσό βάσει ενός 
χρηματοπιστωτικού μέσου ή μιας 
χρηματοπιστωτικής σύμβασης ή η αξία 
ενός χρηματοπιστωτικού μέσου 
καθορίζεται ή ένας δείκτης που 
χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της 
απόδοσης ενός ταμείου επενδύσεων·

(2) «δείκτης αναφοράς»: οποιοσδήποτε 
δείκτης σε σχέση με τον οποίο το 
καταβλητέο ποσό βάσει ενός 
χρηματοπιστωτικού μέσου ή μιας 
χρηματοπιστωτικής σύμβασης ή η αξία 
ενός χρηματοπιστωτικού μέσου 
καθορίζεται ή ένας δείκτης που 
χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της 
απόδοσης ενός ταμείου επενδύσεων· αυτό 
δεν ισχύει για τιμές αναφοράς ή τιμές 
διακανονισμού προερχόμενες από 
κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους (CCP), 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ή για 
χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 13·

Or. de

Τροπολογία 21
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «χρήστης δείκτη αναφοράς»: 
οποιοδήποτε πρόσωπο που εκδίδει ή 
κατέχει χρηματοπιστωτικό μέσο ή 
αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε 
χρηματοπιστωτική σύμβαση με βάση
δείκτη αναφοράς·

(5) «χρήστης δείκτη αναφοράς»: 
οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει ενεργό 
θέση σε χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο 
αναφέρεται σε δείκτη αναφοράς, ή 
εκδίδει χρηματοπιστωτικό μέσο που 
αναφέρεται σε δείκτη αναφοράς·

Or. de

Τροπολογία 22
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «συνεισφέρων»: φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που παρέχει εισερχόμενα 
δεδομένα·

(7) «συνεισφέρων»: φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που παρέχει εισερχόμενα 
δεδομένα, τα οποία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν ρυθμιζόμενα δεδομένα κατά 
την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 
σημείο 11·

Or. de

Τροπολογία 23
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «ρυθμιζόμενα δεδομένα»: 
εισερχόμενα δεδομένα που αποτελούν 
αντικείμενο απευθείας συνεισφοράς από 
τόπο διαπραγμάτευσης, όπως ορίζεται στο 
σημείο 25 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 
του κανονισμού [MIFIR] ή εγκεκριμένο 
μηχανισμό δημοσίευσης, όπως ορίζεται 
στο σημείο 18 της παραγράφου 1 του 

(11) «ρυθμιζόμενα δεδομένα»: 
εισερχόμενα δεδομένα που αποτελούν 
αντικείμενο απευθείας συνεισφοράς από 
τόπο διαπραγμάτευσης, όπως ορίζεται στο 
σημείο 25 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 
του κανονισμού [MIFIR] ή άλλο 
ρυθμιζόμενο τόπο συναλλαγής εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγκεκριμένο 
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άρθρου 2 του κανονισμού [MIFIR] ή 
εγκεκριμένο μηχανισμό υποβολής 
εκθέσεων κατά τα οριζόμενα στο σημείο 
20 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 
[MIFIR] ή σύμφωνα με τις υποχρεωτικές 
απαιτήσεις για τα μετασυναλλακτικά 
δεδομένα ή χρηματιστήριο ηλεκτρικής 
ενέργειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 1 σημείο ι) της οδηγίας 
2009/72/ΕΚ19 ή χρηματιστήριο φυσικού 
αερίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 1 σημείο ι) της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ20 ή πλατφόρμα δημοπρασιών 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 ή το άρθρο 
30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

μηχανισμό δημοσίευσης, όπως ορίζεται 
στο σημείο 18 της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 του κανονισμού [MIFIR] ή 
εγκεκριμένο μηχανισμό υποβολής 
εκθέσεων κατά τα οριζόμενα στο σημείο 
20 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 
[MIFIR] ή σύμφωνα με τις υποχρεωτικές 
απαιτήσεις για τα μετασυναλλακτικά 
δεδομένα ή χρηματιστήριο ηλεκτρικής
ενέργειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 1 σημείο ι) της οδηγίας 
2009/72/ΕΚ19 ή χρηματιστήριο φυσικού 
αερίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 1 σημείο ι) της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ20 ή πλατφόρμα δημοπρασιών 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 ή το άρθρο 
30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου· τα δεδομένα μπορεί να είναι 
δεδομένα συναλλαγών και κατ’ εξαίρεση 
να αφορούν και προσφορές·

__________________ __________________
20 ΕΕ L 9 της 14.8.2009, σ. 112. 20 ΕΕ L 9 της 14.8.2009, σ. 112.

Or. de

Τροπολογία 24
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) συμμετέχοντες στην αγορά, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 7) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

Or. en
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Τροπολογία 25
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) «δείκτης αναφοράς για βασικά 
προϊόντα»: δείκτης αναφοράς το 
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο του 
οποίου για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου είναι 
βασικό προϊόν κατά την έννοια του άρθρου 
2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής27· Τα 
δικαιώματα εκπομπών, όπως ορίζονται στο 
σημείο 11 του τμήματος Γ του 
παραρτήματος Ι της [MiFID] δεν 
θεωρούνται βασικά προϊόντα για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

(20) «δείκτης αναφοράς για βασικά 
προϊόντα»: δείκτης αναφοράς το 
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο του 
οποίου για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου είναι 
βασικό προϊόν κατά την έννοια του άρθρου
2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής27· Τα 
δικαιώματα εκπομπών, όπως ορίζονται στο 
σημείο 11 του τμήματος Γ του 
παραρτήματος Ι της [MiFID] δεν 
θεωρούνται βασικά προϊόντα για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

__________________ __________________
27 ΕΕ L 241 της 2.9.2006, σ. 1. 27 ΕΕ L 241 της 2.9.2006, σ. 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διόρθωση της εσφαλμένης σύνδεσης με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 στην πρόταση της 
Επιτροπής. 

Τροπολογία 26
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) «δείκτης αναφοράς για βασικά 
προϊόντα»: δείκτης αναφοράς το 
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο του 
οποίου για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου είναι 
βασικό προϊόν κατά την έννοια του άρθρου 

(20) «δείκτης αναφοράς για βασικά 
προϊόντα»: δείκτης αναφοράς το 
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο του 
οποίου για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου είναι 
βασικό προϊόν κατά την έννοια του άρθρου 
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2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής27· Τα 
δικαιώματα εκπομπών, όπως ορίζονται 
στο σημείο 11 του τμήματος Γ του 
παραρτήματος Ι της [MiFID] δεν 
θεωρούνται βασικά προϊόντα για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής27·

__________________ __________________
27 ΕΕ L 241 της 2.9.2006, σ. 1. 27 ΕΕ L 241 της 2.9.2006, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην οδηγία MIFID II τα δικαιώματα εκπομπών ορίζονται ως χρηματοπιστωτικά μέσα. 
Ωστόσο, τα δικαιώματα εκπομπών είναι παρόμοια με τα βασικά προϊόντα ιδίως ως προς τη 
σχέση μεταξύ των αγορών δικαιωμάτων και των αγορών ενέργειας, γεγονός το οποίο 
δικαιολογεί την ίδια αντιμετώπιση των δικαιωμάτων εκπομπών και των βασικών προϊόντων 
για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 27
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) «δείκτης αναφοράς κρίσιμης 
σημασίας»: δείκτης αναφοράς, του οποίου 
η πλειονότητα των συνεισφερόντων είναι 
εποπτευόμενοι φορείς, και
χρησιμοποιείται ως αναφοράς για
χρηματοπιστωτικά μέσα ονομαστικής 
αξίας τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ·

(21) «δείκτης αναφοράς κρίσιμης 
σημασίας»: δείκτης αναφοράς με 
χρηματοπιστωτικά μέσα αναφοράς 
ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 100 δισ. 
ευρώ· ή δείκτης αναφοράς που, στην 
περίπτωση που πρόκειται να παρασχεθεί 
ή παρασχέθηκε χρησιμοποιώντας μη 
αντιπροσωπευτική σειρά συνεισφερόντων 
ή εισερχόμενων δεδομένων, θα έχει 
σημαντικό δυσμενή αντίκτυπο στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την 
εύρυθμη λειτουργία των αγορών, των 
καταναλωτών ή της πραγματικής 
οικονομίας, σε ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη ή κράτη ή άλλη περιοχή 
δικαιοδοσίας διαφορετική από το κράτος 
μέλος όπου βρίσκεται ο διαχειριστής του 
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δείκτη αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 28
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) «δείκτης αναφοράς κρίσιμης 
σημασίας»: δείκτης αναφοράς, του οποίου 
η πλειονότητα των συνεισφερόντων είναι 
εποπτευόμενοι φορείς, και 
χρησιμοποιείται ως αναφοράς για 
χρηματοπιστωτικά μέσα ονομαστικής 
αξίας τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ·

(21) «δείκτης αναφοράς κρίσιμης 
σημασίας»: δείκτης αναφοράς, ο οποίος 
δεν πληροί τα κριτήρια αντικειμενικού 
δείκτη αναφοράς κατά την έννοια του 
σημείου 21α (νέο) και χρησιμοποιείται ως 
αναφοράς για χρηματοπιστωτικά μέσα 
ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 500 δισ. 
ευρώ·

Or. de

Τροπολογία 29
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) «αντικειμενικός δείκτης 
αναφοράς»: δείκτης αναφοράς που 
χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο 
ρυθμιζόμενα εισερχόμενα δεδομένα και 
μεθοδολογία που στηρίζεται αυστηρά σε 
κανόνες· 

Or. de

Τροπολογία 30
Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο διαχειριστής πρέπει να διαθέτει 
άρτιο πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο 
περιλαμβάνει σαφή οργανωτική 
διάρθρωση με σαφώς καθορισμένους 
ρόλους και αρμοδιότητες, που 
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και 
συνέπεια, για όλα τα πρόσωπα που 
συμμετέχουν στην παροχή ενός δείκτη 
αναφοράς.

διαγράφεται

ο διαχειριστής πρέπει να προβαίνει σε 
κάθε απαραίτητη ενέργεια για να 
διασφαλίσει ότι η παροχή ενός δείκτη 
αναφοράς δεν επηρεάζεται από 
υφιστάμενες ή ενδεχόμενες συγκρούσεις 
συμφερόντων και ότι, στην περίπτωση 
που απαιτείται άσκηση διακριτικής 
ευχέρειας ή κρίσης στη διαδικασία 
καθορισμού του δείκτη αναφοράς, αυτή 
ασκείται με ανεξάρτητο και έντιμο τρόπο 
(«Διακυβέρνηση και συγκρούσεις 
συμφερόντων»)·

Or. en

Τροπολογία 31
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ο διαχειριστής πρέπει να προβαίνει σε 
κάθε απαραίτητη ενέργεια για να 
διασφαλίσει ότι η παροχή ενός δείκτη 
αναφοράς δεν επηρεάζεται από 
υφιστάμενες ή ενδεχόμενες συγκρούσεις 
συμφερόντων και ότι, στην περίπτωση 
που απαιτείται άσκηση διακριτικής 
ευχέρειας ή κρίσης στη διαδικασία 
καθορισμού του δείκτη αναφοράς, αυτή 
ασκείται με ανεξάρτητο και έντιμο τρόπο 

διαγράφεται
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(«Διακυβέρνηση και συγκρούσεις 
συμφερόντων»)·

Or. en

Τροπολογία 32
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο διαχειριστής θεσπίζει εποπτική 
λειτουργία η οποία καλύπτει όλο το 
φάσμα της διαδικασίας παροχής των 
δεικτών αναφοράς του («Εποπτεία»)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 33
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο διαχειριστής διαθέτει πλαίσιο ελέγχου 
που εξασφαλίζει ότι ο δείκτης αναφοράς 
παρέχεται και δημοσιεύεται ή διατίθεται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
(«Έλεγχοι»)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 34
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ο διαχειριστής διαθέτει πλαίσιο 
λογοδοσίας που καλύπτει την τήρηση 
αρχείων, τις διαδικασίες ελέγχων και 
επανεξέτασης και τη διαδικασία 
υποβολής καταγγελιών και παρέχει 
στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού
(«Λογοδοσία»).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 35
Jens Rohde, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εξής απαιτήσεις διακυβέρνησης 
ισχύουν για τον διαχειριστή:

Οι διαχειριστές των εξής επιλέξιμων 
κατηγοριών δεικτών αναφοράς 
υπόκεινται στις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού:

α) διαχειριστές δεικτών αναφοράς 
κρίσιμης σημασίας·
β) διαχειριστές ευρέως 
χρησιμοποιούμενων δεικτών αναφοράς 
για βασικά προϊόντα, όπως ορίζονται και 
επικαιροποιούνται από την ΕΑΚΑΑ 
κατόπιν στενής διαβούλευσης με τον 
ACER·
γ) διαχειριστές δεικτών αναφοράς 
μείζονος σημασίας·
δ) διαχειριστές αποκλειστικά 
αδειοδοτημένων δεικτών αναφοράς, 
όπως ορίζονται και επικαιροποιούνται 
από την ΕΑΚΑΑ·
ε) διαχειριστές IBOR (διατραπεζικού 
επιτοκίου δανεισμού), συμφωνιών 
ανταλλαγών σε επιτόκια δεικτών για 
καταθέσεις μιας νύχτας (Overnight Index 
Swap), επιτοκίων δεικτών για καταθέσεις 
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μιας νύχτας (Overnight Index Rates) ή 
λοιπών δεικτών αναφοράς που η αρμόδια 
αρχή θεωρεί ότι μπορούν να 
αντικαταστήσουν ή να συγκριθούν με 
τους εν λόγω δείκτες αναφοράς και οι 
οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως·
στ) διαχειριστές δεικτών αναφοράς με 
σχετικά λίγους υποβάλλοντες, τους 
οποίους η αρμόδια αρχή θεωρεί ευπαθείς 
σε παραποίηση·
ζ) δείκτες αναφοράς για τους οποίους η 
αρμόδια αρχή έχει διενεργήσει έρευνα και 
έχει καταλήξει, μέσω αιτιολογημένης 
απόφασης, στο συμπέρασμα ότι 
χρειάζονται εποπτεία λόγω της ευπάθειάς 
τους·
η) σημαντικός αριθμός δεικτών 
αναφοράς για τους οποίους η αρμόδια 
αρχή ή η ΕΑΚΑΑ θεωρεί ότι έχουν, από 
κοινού, σημαντικό αντίκτυπο στην ενιαία 
αγορά·
θ) διαχειριστές δεικτών αναφοράς που
χρησιμοποιούνται ως καθιερωμένο μέτρο 
της επίδοσης των σχετικών περιουσιακών 
στοιχείων ή της κατηγορίας ή ομάδας 
περιουσιακών στοιχείων οι οποίοι δεν 
παράγονται από έναν διαχειριστή που δεν 
εμπλέκεται σε τέτοιου είδους συναλλαγές, 
εφόσον η αρμόδια αρχή κρίνει ότι ο 
διαχειριστής χαρακτηρίζεται από μεγάλο 
βαθμό σύγκρουσης συμφερόντων.
Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές για τις αρμόδιες αρχές όσον 
αφορά την εφαρμογή των κριτηρίων των 
στοιχείων β) έως θ) και παρέχει 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις 
περιπτώσεις όπου είναι δυνατή η 
σταδιακή εφαρμογή των απαιτήσεων των 
στοιχείων α) έως θ), η παρέκκλιση από 
αυτές ή η μη εφαρμογή οποιωνδήποτε 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού για 
λόγους αναλογικότητας ή επικάλυψης 
των εποπτικών απαιτήσεων ή των 
υφιστάμενων ελέγχων διακυβέρνησης. Θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται 
κατάλογοι με εξαιρούμενους τύπους 
ιδρυμάτων, στους οποίους 



AM\1013230EL.doc 23/65 PE526.062v01-00

EL

προσδιορίζονται οι αντίστοιχοι έλεγχοι 
διακυβέρνησης.
Κατά τον καθορισμό κατευθυντήριων 
γραμμών και ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει υπόψη:

i) τις εξαιρέσεις που προβλέπονται 
συνήθως για τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών 
(ΕΣΚΤ), τις κεντρικές τράπεζες τρίτων 
χωρών, τις εθνικές στατιστικές αρχές των 
κρατών μελών και τις εθνικές 
στατιστικές αρχές τρίτων χωρών·
ii) εάν πρέπει να εξαιρεθούν, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, οι ρυθμιζόμενες 
αγορές ή, κατόπιν στενής διαβούλευσης 
με τον ACER, τυχόν φορείς που 
υπόκεινται σε ρύθμιση βάσει του 
κανονισμού REMIT·
iii) εάν οι διατάξεις όπως 
προσδιορίζονται στο παράρτημα III θα 
πρέπει να αποτελούν το μοναδικό μέρος 
του παρόντος κανονισμού που ισχύει για 
τα γραφεία παρακολούθησης των τιμών·
iv) εάν θα πρέπει να υπάρχει 
αναλογικότητα της εφαρμογής, 
συμπεριλαμβανομένης μιας σταδιακής 
εφαρμογής του κανονισμού·
v) τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά το 
ρυθμιστικό πλαίσιο με τις τρίτες χώρες 
και με το διεθνές εμπόριο.

Or. en

Τροπολογία 36
Jens Rohde, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν προβαίνει σε εξωτερική ανάθεση, 
ο διαχειριστής διασφαλίζει ότι πληρούνται 
οι απαιτήσεις περί εξωτερικής ανάθεσης 

2. Όταν προβαίνει σε εξωτερική ανάθεση, 
ο διαχειριστής διασφαλίζει ότι πληρούνται 
οι απαιτήσεις περί εξωτερικής ανάθεσης 
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που καθορίζονται στο τμήμα Β του 
παραρτήματος 1.

που καθορίζονται στο τμήμα Β του 
παραρτήματος 1 ή στο παράρτημα ΙΙΙ, 
κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των μοναδικών χαρακτηριστικών των βασικών προϊόντων, θα πρέπει να 
ρυθμίζονται στο πλαίσιο του παραρτήματος ΙΙΙ.

Τροπολογία 37
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ο διαχειριστής λαμβάνει τα δεδομένα 
εισόδου από αξιόπιστη και 
αντιπροσωπευτική ομάδα ή δείγμα 
συνεισφερόντων, προκειμένου να 
εξασφαλίσει ότι ο δείκτης αναφοράς που 
προκύπτει είναι αξιόπιστος και 
αντιπροσωπευτικός της αγοράς ή της 
οικονομικής πραγματικότητας για τη 
μέτρηση της οποίας προορίζεται 
(«Αντιπροσωπευτικοί συνεισφέροντες»).

β) Ο διαχειριστής λαμβάνει τα δεδομένα 
εισόδου από αξιόπιστη και 
αντιπροσωπευτική ομάδα ή δείγμα 
συνεισφερόντων, προκειμένου να 
εξασφαλίσει ότι ο δείκτης αναφοράς που 
προκύπτει είναι αξιόπιστος και 
αντιπροσωπευτικός της αγοράς ή της 
οικονομικής πραγματικότητας για τη 
μέτρηση της οποίας προορίζεται 
(«Αντιπροσωπευτικοί συνεισφέροντες»). 
Στην περίπτωση δεικτών αναφοράς που 
βασίζονται σε δεδομένα συναλλαγών, ο 
διαχειριστής λαμβάνει τα δεδομένα σε 
συγκεντρωτική μορφή από τα αρχεία 
καταγραφής συναλλαγών και τις 
ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με την 
οδηγία για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID), τον 
κανονισμό για την ακεραιότητα και τη 
διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά 
(REMIT) και τον κανονισμό για τα 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους 
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα 
αρχεία καταγραφής συναλλαγών (EMIR).

Or. en
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Τροπολογία 38
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ο διαχειριστής λαμβάνει τα δεδομένα 
εισόδου από αξιόπιστη και 
αντιπροσωπευτική ομάδα ή δείγμα 
συνεισφερόντων, προκειμένου να 
εξασφαλίσει ότι ο δείκτης αναφοράς που 
προκύπτει είναι αξιόπιστος και 
αντιπροσωπευτικός της αγοράς ή της 
οικονομικής πραγματικότητας για τη 
μέτρηση της οποίας προορίζεται 
(«Αντιπροσωπευτικοί συνεισφέροντες»).

β) Ο διαχειριστής λαμβάνει τα δεδομένα 
εισόδου από αξιόπιστη και 
αντιπροσωπευτική ομάδα ή δείγμα 
συνεισφερόντων, προκειμένου να 
εξασφαλίσει ότι ο δείκτης αναφοράς που 
προκύπτει είναι αξιόπιστος και 
αντιπροσωπευτικός της αγοράς ή της 
οικονομικής πραγματικότητας για τη 
μέτρηση της οποίας προορίζεται 
(«Αντιπροσωπευτικοί συνεισφέροντες»).
Σε περίπτωση δεικτών αναφοράς που 
βασίζονται σε συναλλαγές, ο διαχειριστής 
πρέπει να λαμβάνει τα εισερχόμενα 
δεδομένα από μητρώα συναλλαγών και 
ρυθμιστικές αρχές σε συγκεντρωτική και 
ανώνυμη μορφή, σύμφωνα με την οδηγία 
2004/39/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΕ)
1227/2011 και τον κανονισμό (ΕΕ)
648/2012.

Or. de

Τροπολογία 39
Jens Rohde, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επίσης, ο διαχειριστής συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις σχετικά με τα 
εισερχόμενα δεδομένα και τη μεθοδολογία 
που καθορίζονται στο τμήμα Γ του 
παραρτήματος Ι.

2. Επίσης, ο διαχειριστής συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις σχετικά με τα 
εισερχόμενα δεδομένα και τη μεθοδολογία 
που καθορίζονται στο τμήμα Γ του 
παραρτήματος Ι ή στο παράρτημα ΙΙΙ, 
κατά περίπτωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένων των μοναδικών χαρακτηριστικών των βασικών προϊόντων, θα πρέπει να 
ρυθμίζονται στο πλαίσιο του παραρτήματος ΙΙΙ.

Τροπολογία 40
Jens Rohde, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διαχειριστής μεριμνά για την ύπαρξη 
κατάλληλων συστημάτων και 
αποτελεσματικών ελέγχων για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας των 
εισερχόμενων δεδομένων για τους σκοπούς 
της παραγράφου 2.

1. Οι διαχειριστές των δεικτών αναφοράς 
δυνάμει του άρθρου 5 μεριμνούν για την 
ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων και 
αποτελεσματικών ελέγχων που έχουν 
σχεδιαστεί για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας των εισερχόμενων 
δεδομένων για τους σκοπούς της 
παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 41
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διαχειριστής θεσπίζει κώδικα 
δεοντολογίας για κάθε δείκτη αναφοράς, 
στον οποίο προσδιορίζονται με σαφήνεια 
οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του 
διαχειριστή και των συνεισφερόντων σε 
σχέση με την παροχή του δείκτη αναφοράς 
και περιλαμβάνεται σαφής περιγραφή των 
εισερχόμενων δεδομένων που πρέπει να 
παρέχονται και τουλάχιστον τα στοιχεία 
που παρατίθενται στο τμήμα Δ του 
παραρτήματος I.

1. Ο διαχειριστής θεσπίζει σε συνεργασία 
με τους συνεισφέροντες κώδικα 
δεοντολογίας για κάθε δείκτη αναφοράς, 
στον οποίο προσδιορίζονται με σαφήνεια 
οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του 
διαχειριστή και των συνεισφερόντων σε 
σχέση με την παροχή του δείκτη αναφοράς 
και περιλαμβάνεται σαφής περιγραφή των 
εισερχόμενων δεδομένων που πρέπει να 
παρέχονται και τουλάχιστον τα στοιχεία 
που παρατίθενται στο τμήμα Δ του 
παραρτήματος I.
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Or. en

Τροπολογία 42
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διαχειριστής θεσπίζει κώδικα 
δεοντολογίας για κάθε δείκτη αναφοράς, 
στον οποίο προσδιορίζονται με σαφήνεια 
οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του 
διαχειριστή και των συνεισφερόντων σε 
σχέση με την παροχή του δείκτη αναφοράς 
και περιλαμβάνεται σαφής περιγραφή των 
εισερχόμενων δεδομένων που πρέπει να 
παρέχονται και τουλάχιστον τα στοιχεία 
που παρατίθενται στο τμήμα Δ του 
παραρτήματος I.

1. Ο διαχειριστής μπορεί να θεσπίζει σε 
συνεργασία με τους συνεισφέροντες
κώδικα δεοντολογίας για κάθε δείκτη 
αναφοράς, στον οποίο προσδιορίζονται με 
σαφήνεια οι αρμοδιότητες και οι 
υποχρεώσεις του διαχειριστή και των 
συνεισφερόντων σε σχέση με την παροχή 
του δείκτη αναφοράς και περιλαμβάνεται 
σαφής περιγραφή των εισερχόμενων 
δεδομένων που πρέπει να παρέχονται και 
τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται 
στο τμήμα Δ του παραρτήματος I.

Or. de

Τροπολογία 43
Jens Rohde, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κώδικας δεοντολογίας υπογράφεται 
από τον διαχειριστή και τους 
συνεισφέροντες και είναι νομικά 
δεσμευτικός για όλα τα μέρη του.

2. Ο κώδικας δεοντολογίας υπογράφεται 
από τον διαχειριστή και τους 
συνεισφέροντες και κατά το δυνατόν, 
λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τον 
τόπο του συνεισφέροντος, είναι νομικά 
δεσμευτικός για όλα τα μέρη του. Σε 
περίπτωση που δεν μπορεί να ληφθεί 
υπογραφή, η συνεχής παροχή δεδομένων 
από συνεισφέροντα μετά την κοινοποίηση 
του κώδικα δεοντολογίας σε αυτούς από 
τους διαχειριστές συνιστά αποδεικτικό 
στοιχείο μιας νομικά δεσμευτικής 
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συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων 
μερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί ότι δεν βρίσκονται όλοι οι συνεισφέροντες εντός της 
Ένωσης.

Τροπολογία 44
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κώδικας δεοντολογίας υπογράφεται 
από τον διαχειριστή και τους 
συνεισφέροντες και είναι νομικά 
δεσμευτικός για όλα τα μέρη του.

2. Ο κώδικας δεοντολογίας υπογράφεται 
από τον διαχειριστή και τους 
συνεισφέροντες και είναι νομικά 
δεσμευτικός για όλα τα μέρη του, εφόσον 
συμφωνήσουν εν προκειμένω οι 
διαχειριστές και αριθμός συνεισφερόντων 
που αντιπροσωπεύει δεόντως την αγορά.

Or. de

Τροπολογία 45
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν, λόγω της φύσης και της θέσης 
ενός συνεισφέροντος, ο διαχειριστής δεν 
δύναται να εξασφαλίσει την υπογραφή 
του κώδικα δεοντολογίας, αλλά θεωρεί τα 
εν λόγω δεδομένα ουσιαστικής σημασίας 
για έναν συγκεκριμένο δείκτη αναφοράς, 
μπορεί, αφού επιβεβαιώσει ότι ο 
συνεισφέρων έχει εξοικειωθεί με τον 
κώδικα δεοντολογίας που διέπει την 
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υποβολή των δεδομένων, να συνεχίσει να 
δέχεται δεδομένα για τον εν λόγω δείκτη 
αναφοράς. Σε αυτή την περίπτωση, ο 
διαχειριστής είναι νομικά υπεύθυνος για 
την ποιότητα των δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση του 
δείκτη αναφοράς.

Or. pt

Τροπολογία 46
Jens Rohde, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα 
διαφορετικά χαρακτηριστικά των δεικτών 
αναφοράς και των συνεισφερόντων, ιδίως 
σε ό,τι αφορά τις διαφορές στα 
εισερχόμενα δεδομένα και τις 
μεθοδολογίες, τους κινδύνους 
παραποίησης των εισερχόμενων 
δεδομένων και τη σύγκλιση των εποπτικών 
πρακτικών σε ό,τι αφορά τους δείκτες 
αναφοράς σε διεθνές επίπεδο.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα 
διαφορετικά χαρακτηριστικά των δεικτών 
αναφοράς και των συνεισφερόντων, ιδίως 
σε ό,τι αφορά τις διαφορές στα 
εισερχόμενα δεδομένα και τις 
μεθοδολογίες, τον εθελοντικό ή μη 
χαρακτήρα των συνεισφερόντων, τους 
κινδύνους παραποίησης των εισερχόμενων 
δεδομένων και τη σύγκλιση των εποπτικών 
πρακτικών σε ό,τι αφορά τους δείκτες 
αναφοράς σε διεθνές επίπεδο, καθώς και 
την αναλογικότητα του παρόντος 
κανονισμού.

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές, κατόπιν στενής διαβούλευσης 
με τον ACER, όσον αφορά την 
εφαρμοσιμότητα των νομικά 
δεσμευτικών κωδίκων συμπεριφοράς, 
ιδίως όσον αφορά τις μη ρυθμιζόμενες 
οντότητες και τα γραφεία 
παρακολούθησης των τιμών εντός της 
Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 47
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εξής απαιτήσεις σχετικά με τη 
διακυβέρνηση και τους ελέγχους ισχύουν 
για τους εποπτευόμενους συνεισφέροντες:

1. Οι εξής απαιτήσεις σχετικά με τη 
διακυβέρνηση και τους ελέγχους ισχύουν 
για τους εποπτευόμενους συνεισφέροντες:
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
(Γλωσσική τροπολογία)

Or. pt

Τροπολογία 48
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ο εποπτευόμενος συνεισφέρων 
διασφαλίζει ότι η παροχή εισερχόμενων 
δεδομένων δεν επηρεάζεται από 
υφιστάμενες ή ενδεχόμενες συγκρούσεις 
συμφερόντων και ότι, στην περίπτωση που 
απαιτείται άσκηση διακριτικής ευχέρειας, 
αυτή ασκείται με ανεξάρτητο και έντιμο 
τρόπο με βάση τις σχετικές πληροφορίες 
σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας 
(«Σύγκρουση συμφερόντων»).

α) Ο εποπτευόμενος συνεισφέρων 
διασφαλίζει ότι η παροχή εισερχόμενων 
δεδομένων δεν επηρεάζεται από 
υφιστάμενες ή ενδεχόμενες συγκρούσεις 
συμφερόντων και ότι, στην περίπτωση που 
απαιτείται άσκηση διακριτικής ευχέρειας, 
αυτή ασκείται με ανεξάρτητο και έντιμο 
τρόπο με βάση τις σχετικές πληροφορίες 
σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας 
(«Σύγκρουση συμφερόντων»).

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pt

Τροπολογία 49
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α



AM\1013230EL.doc 31/65 PE526.062v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ο εποπτευόμενος συνεισφέρων 
διασφαλίζει ότι η παροχή εισερχόμενων 
δεδομένων δεν επηρεάζεται από 
υφιστάμενες ή ενδεχόμενες συγκρούσεις 
συμφερόντων και ότι, στην περίπτωση που 
απαιτείται άσκηση διακριτικής ευχέρειας, 
αυτή ασκείται με ανεξάρτητο και έντιμο 
τρόπο με βάση τις σχετικές πληροφορίες 
σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας 
(«Σύγκρουση συμφερόντων»).

α) Ο εποπτευόμενος συνεισφέρων 
διασφαλίζει ότι η παροχή εισερχόμενων 
δεδομένων δεν επηρεάζεται από 
υφιστάμενες ή ενδεχόμενες συγκρούσεις 
συμφερόντων και ότι, στην περίπτωση που 
απαιτείται άσκηση διακριτικής ευχέρειας, 
αυτή ασκείται με ανεξάρτητο και έντιμο 
τρόπο με βάση τις σχετικές πληροφορίες 
σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας, 
κατά περίπτωση («Σύγκρουση 
συμφερόντων»).

Or. en

Τροπολογία 50
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ο εποπτευόμενος συνεισφέρων πρέπει 
να διαθέτει πλαίσιο ελέγχου για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας, της 
ακρίβειας και της αξιοπιστίας των 
εισερχόμενων δεδομένων και την παροχή 
των δεδομένων αυτών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
τον κώδικα δεοντολογίας («Επαρκείς 
έλεγχοι»).

β) Ο εποπτευόμενος συνεισφέρων πρέπει 
να διαθέτει πλαίσιο ελέγχου για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας, της 
ακρίβειας και της αξιοπιστίας των 
εισερχόμενων δεδομένων και την παροχή 
των δεδομένων αυτών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
τον κώδικα δεοντολογίας («Επαρκείς 
έλεγχοι»).

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pt

Τροπολογία 51
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ο εποπτευόμενος συνεισφέρων πρέπει 
να διαθέτει πλαίσιο ελέγχου για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας, της 
ακρίβειας και της αξιοπιστίας των 
εισερχόμενων δεδομένων και την παροχή 
των δεδομένων αυτών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
τον κώδικα δεοντολογίας («Επαρκείς 
έλεγχοι»).

β) Ο εποπτευόμενος συνεισφέρων πρέπει 
να διαθέτει πλαίσιο ελέγχου για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας, της 
ακρίβειας και της αξιοπιστίας των 
εισερχόμενων δεδομένων και την παροχή 
των δεδομένων αυτών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
τον κώδικα δεοντολογίας, κατά 
περίπτωση («Επαρκείς έλεγχοι»).

Or. en

Τροπολογία 52
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εποπτευόμενοι συνεισφέροντες 
πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με τα 
συστήματα και τους ελέγχους που 
καθορίζονται στο τμήμα Ε του 
παραρτήματος Ι.

2. Οι εποπτευόμενοι συνεισφέροντες 
πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με τα 
συστήματα και τους ελέγχους που 
καθορίζονται στο τμήμα Ε του 
παραρτήματος Ι.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pt

Τροπολογία 53
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο εποπτευόμενος συνεισφέρων 
συνεργάζεται πλήρως με τον διαχειριστή 
και τη σχετική αρμόδια αρχή για τον 
έλεγχο και την εποπτεία της παροχής ενός 
δείκτη αναφοράς και διαθέτει τα στοιχεία 

3. Ο εποπτευόμενος συνεισφέρων 
συνεργάζεται πλήρως με τον διαχειριστή 
και τη σχετική αρμόδια αρχή για τον 
έλεγχο και την εποπτεία της παροχής ενός 
δείκτη αναφοράς και διαθέτει τα στοιχεία 
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και τα αρχεία που τηρεί σύμφωνα με το 
τμήμα Ε του παραρτήματος 1.

και τα αρχεία που τηρεί σύμφωνα με το 
τμήμα Ε του παραρτήματος 1.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pt

Τροπολογία 54
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός από τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στον τίτλο ΙΙ, οι ειδικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ ισχύουν για τους δείκτες 
αναφοράς βασικών προϊόντων.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 55
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός από τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στον τίτλο ΙΙ, οι ειδικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ ισχύουν για τους δείκτες 
αναφοράς βασικών προϊόντων.

2. Όσον αφορά τους δείκτες αναφοράς για 
βασικά προϊόντα, ισχύουν μόνο οι ειδικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των μοναδικών χαρακτηριστικών των βασικών προϊόντων, θα πρέπει να 
ρυθμίζονται στο πλαίσιο του παραρτήματος ΙΙΙ.
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Τροπολογία 56
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός από τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στον τίτλο ΙΙ, οι ειδικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ ισχύουν για τους δείκτες 
αναφοράς βασικών προϊόντων.

2. Εκτός από τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στον τίτλο ΙΙ, οι ειδικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ ισχύουν για τους δείκτες 
αναφοράς βασικών προϊόντων.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pt

Τροπολογία 57
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 39 για τη διευκρίνιση ή την 
προσαρμογή, σύμφωνα με τις εξελίξεις της 
αγοράς, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις 
διεθνείς εξελίξεις, των εξής στοιχείων των 
παραρτημάτων ΙΙ και IΙΙ:

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 39 για τη διευκρίνιση ή την 
προσαρμογή, σύμφωνα με τις εξελίξεις της 
αγοράς, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις 
διεθνείς εξελίξεις, των εξής στοιχείων του 
παραρτήματος ΙΙ:

Or. de

Τροπολογία 58
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
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το άρθρο 39 για τη διευκρίνιση ή την 
προσαρμογή, σύμφωνα με τις εξελίξεις της 
αγοράς, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις 
διεθνείς εξελίξεις, των εξής στοιχείων των 
παραρτημάτων ΙΙ και IΙΙ :

το άρθρο 39 για τη διευκρίνιση ή την 
προσαρμογή, σύμφωνα με τις εξελίξεις της 
αγοράς, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις 
διεθνείς εξελίξεις, των εξής στοιχείων του 
παραρτήματος ΙΙ:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των μοναδικών χαρακτηριστικών των βασικών προϊόντων, θα πρέπει να 
ρυθμίζονται στο πλαίσιο του παραρτήματος ΙΙΙ.

Τροπολογία 59
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) κριτήρια και διαδικασίες ανάπτυξης 
δείκτη αναφοράς (παράρτημα ΙΙΙ σημείο 
1α)

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 60
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) κριτήρια και διαδικασίες ανάπτυξης 
δείκτη αναφοράς (παράρτημα ΙΙΙ σημείο 
1α)

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 61
Werner Langen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) τα στοιχεία που πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στη μεθοδολογία και 
την περιγραφή αυτής (παράρτημα ΙΙΙ 
σημεία 1 και 2)

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 62
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 - παράγραφος 3 - στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) τα στοιχεία που πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στη μεθοδολογία και 
την περιγραφή αυτής (παράρτημα ΙΙΙ 
σημεία 1 και 2)

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 63
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) απαιτήσεις του διαχειριστή σε ό,τι 
αφορά την ποιότητα και την ακεραιότητα 
του υπολογισμού του δείκτη αναφοράς 
και το περιεχόμενο της περιγραφής που 
επισυνάπτεται σε κάθε υπολογισμό 
(παράρτημα ΙΙΙ σημεία 5 και 6)

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 64
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) απαιτήσεις του διαχειριστή σε ό,τι 
αφορά την ποιότητα και την ακεραιότητα 
του υπολογισμού του δείκτη αναφοράς 
και το περιεχόμενο της περιγραφής που 
επισυνάπτεται σε κάθε υπολογισμό 
(παράρτημα ΙΙΙ σημεία 5 και 6)

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 65
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που τουλάχιστον το 20% 
των συνεισφερόντων σε έναν δείκτη 
αναφοράς κρίσιμης σημασίας έχει παύσει ή 
σε περίπτωση που υπάρχουν επαρκείς 
ενδείξεις ότι ενδέχεται να παύσει να 
συνεισφέρει, κατά τη διάρκεια 
οποιουδήποτε έτους, η αρμόδια αρχή του 
διαχειριστή ενός δείκτη αναφοράς 
κρίσιμης σημασίας έχει την εξουσία να:

1. Σε περίπτωση που τουλάχιστον το 20% 
των συνεισφερόντων σε έναν δείκτη 
αναφοράς κρίσιμης σημασίας ή σε έναν 
ευρέως χρησιμοποιούμενο δείκτη 
αναφοράς για βασικά προϊόντα, όπως 
ορίζεται από την ΕΑΚΑΑ, έχει παύσει ή 
σε περίπτωση που υπάρχουν επαρκείς 
ενδείξεις ότι ενδέχεται να παύσει να 
συνεισφέρει, κατά τη διάρκεια 
οποιουδήποτε έτους, η αρμόδια αρχή του 
διαχειριστή ενός δείκτη αναφοράς 
κρίσιμης σημασίας έχει την εξουσία να:

Or. pt

Τροπολογία 66
António Fernando Correia de Campos
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) απαιτεί από τους εποπτευόμενους 
φορείς, που επιλέγονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, να συνεισφέρουν με 
εισερχόμενα δεδομένα στον διαχειριστή 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία, τον κώδικα 
δεοντολογίας ή άλλους κανόνες·

α) απαιτεί από τους εποπτευόμενους 
φορείς και τους συνεισφέροντες δεδομένα 
για τα βασικά και τα ενεργειακά 
προϊόντα, που επιλέγονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, να συνεισφέρουν με 
εισερχόμενα δεδομένα στον διαχειριστή 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία, τον κώδικα 
δεοντολογίας ή άλλους κανόνες·

Or. pt

Τροπολογία 67
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Ο διαχειριστής ενημερώνει τη σχετική 
αρμόδια αρχή εάν θεωρεί ότι ο αριθμός 
των συνεισφερόντων έχει καταστεί 
ανεπαρκής ή η σύνθεση τους συνιστά 
κίνδυνο, και οπωσδήποτε όταν το 20% 
των συνεισφερόντων έχει πάψει ή είναι 
πιθανό να πάψει να συνεισφέρει. Η 
ενημέρωση συνοδεύεται από ανάλυση 
κινδύνου και τα μέτρα που ενδέχεται να 
συμβάλουν στον μετριασμό των 
επιπτώσεων των κινδύνων που 
προσδιορίστηκαν.

Or. pt

Τροπολογία 68
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για έναν δείκτη αναφοράς κρίσιμης 
σημασίας, οι εποπτευόμενοι φορείς που 
υποχρεούνται να συνεισφέρουν σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 καθορίζονται από τη 
αρμόδια αρχή του διαχειριστή με βάση τα 
εξής κριτήρια:

2. Για έναν δείκτη αναφοράς κρίσιμης 
σημασίας ή έναν ευρέως 
χρησιμοποιούμενο δείκτη αναφοράς για 
βασικά προϊόντα, όπως καθορίζεται από 
την ΕΑΚΑΑ, οι εποπτευόμενοι φορείς ή οι 
συνεισφέροντες δεδομένα για βασικά και 
ενεργειακά προϊόντα που υποχρεούνται να 
συνεισφέρουν σύμφωνα με την παράγραφο 
1 καθορίζονται από τη αρμόδια αρχή του 
διαχειριστή με βάση τα εξής κριτήρια:

Or. pt

Τροπολογία 69
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την έκταση της πραγματικής και 
δυνητικής συμμετοχής του εποπτευόμενου 
φορέα στην αγορά, για τη μέτρηση της 
οποίας προορίζεται ο δείκτης αναφοράς·

α) την έκταση της πραγματικής και 
δυνητικής συμμετοχής του εποπτευόμενου 
φορέα ή του συνεισφέροντος δεδομένα για 
βασικά ή ενεργειακά προϊόντα στην 
αγορά, για τη μέτρηση της οποίας 
προορίζεται ο δείκτης αναφοράς·

Or. pt

Τροπολογία 70
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την εμπειρογνωμοσύνη και την 
ικανότητα του εποπτευόμενου φορέα να 
παράσχει εισερχόμενα δεδομένα, τα οποία 
χαρακτηρίζονται από την απαραίτητη 

β) την εμπειρογνωμοσύνη και την 
ικανότητα του εποπτευόμενου φορέα ή του 
συνεισφέροντος δεδομένα για βασικά ή 
ενεργειακά προϊόντα να παράσχει 
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ποιότητα. εισερχόμενα δεδομένα, τα οποία 
χαρακτηρίζονται από την απαραίτητη 
ποιότητα.

Or. pt

Τροπολογία 71
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Δημοσιοποίηση ή διάδοση πληροφοριών 

στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
Εάν πληροφορίες δημοσιοποιούνται ή 
διαδίδονται και εάν διατυπώνονται ή 
διαδίδονται συστάσεις για 
δημοσιογραφικούς σκοπούς, η εν λόγω 
δημοσιοποίηση ή διάδοση πληροφοριών 
αξιολογείται με βάση τους κανόνες που 
διέπουν την ελευθερία έκφρασης, την 
ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, καθώς και τους 
κανόνες ή τους κώδικες που διέπουν το 
δημοσιογραφικό επάγγελμα, εκτός εάν:
α) τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ή 
πρόσωπα που συνδέονται στενά με αυτά 
αντλούν, άμεσα ή έμμεσα, όφελος ή κέρδη 
από τη δημοσιοποίηση ή διάδοση των εν 
λόγω πληροφοριών· ή
β) η δημοσιοποίηση ή διάδοση 
πραγματοποιείται με στόχο την 
παραπλάνηση της αγοράς σχετικά με την 
προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξαίρεση του Τύπου προκειμένου να εξασφαλιστεί διαφάνεια στην αγορά. Άρθρο που 
αντιγράφηκε από τον κανονισμό για την κατάχρηση αγοράς.
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Τροπολογία 72
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διαχειριστής κοινοποιεί τα 
εισερχόμενα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
του δείκτη αναφοράς αμέσως μετά τη 
δημοσιοποίησή του, εκτός εάν αναμένεται 
ότι η δημοσίευση αυτή θα έχει σοβαρές 
αρνητικές επιπτώσεις για τους 
συνεισφέροντες ή θα επηρεάσει αρνητικά 
την αξιοπιστία ή την ακεραιότητα του 
δείκτη αναφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, 
η δημοσίευση μπορεί να καθυστερήσει 
για μια χρονική περίοδο κατά την οποία 
περιορίζονται σε σημαντικό βαθμό οι 
επιπτώσεις αυτές. Τυχόν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που 
περιλαμβάνονται στα εισερχόμενα 
δεδομένα δεν δημοσιεύονται.

1. Ο διαχειριστής κοινοποιεί τη σχετική 
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την 
κατάρτιση του δείκτη και επιπλέον, για 
τους μη αντικειμενικούς δείκτες 
αναφοράς, τα εισερχόμενα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται αμέσως μετά τη 
δημοσιοποίησή του, εκτός εάν αναμένεται, 
(i), ότι η δημοσίευση αυτή θα έχει σοβαρές 
αρνητικές επιπτώσεις για τους 
συνεισφέροντες ή, (ii), ότι θα επηρεάσει 
αρνητικά την αξιοπιστία ή την 
ακεραιότητα του δείκτη αναφοράς, ή (iii), 
τα εισερχόμενα δεδομένα αντιστοιχούν σε 
ρυθμιζόμενα δεδομένα κατά την έννοια 
του άρθρου 3 παράγραφος 1 σημείο 11. Ο 
διαχειριστής δεν πρέπει να δημοσιεύει 
δεδομένα όταν δεν μπορεί να 
διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η 
εμπιστευτικότητά τους.

Or. de

Τροπολογία 73
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διαχειριστής κοινοποιεί τα 
εισερχόμενα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
του δείκτη αναφοράς αμέσως μετά τη 
δημοσιοποίησή του, εκτός εάν αναμένεται 
ότι η δημοσίευση αυτή θα έχει σοβαρές 
αρνητικές επιπτώσεις για τους 

1. Ο διαχειριστής κοινοποιεί τα 
εισερχόμενα δεδομένα ή τη μεθοδολογία 
που χρησιμοποιούνται για τον 
προσδιορισμό του δείκτη αναφοράς ανά 
κατάλληλα χρονικά διαστήματα 
αναλογικά προς την τομεακή σημασία 
του δείκτη αναφοράς, εκτός εάν η 
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συνεισφέροντες ή θα επηρεάσει αρνητικά 
την αξιοπιστία ή την ακεραιότητα του 
δείκτη αναφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, 
η δημοσίευση μπορεί να καθυστερήσει 
για μια χρονική περίοδο κατά την οποία 
περιορίζονται σε σημαντικό βαθμό οι 
επιπτώσεις αυτές. Τυχόν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που 
περιλαμβάνονται στα εισερχόμενα 
δεδομένα δεν δημοσιεύονται.

δημοσίευση αυτή θα μπορούσε να έχει 
σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τους 
συνεισφέροντες ή να επηρεάσει αρνητικά 
την αξιοπιστία ή την ακεραιότητα του 
δείκτη αναφοράς. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που 
περιλαμβάνονται στα εισερχόμενα 
δεδομένα δεν δημοσιεύονται χωρίς 
συγκατάθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τομεακές διαφορές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο αίτημα δημοσίευσης δείκτη αναφοράς.

Τροπολογία 74
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διαχειριστής κοινοποιεί τα 
εισερχόμενα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
του δείκτη αναφοράς αμέσως μετά τη 
δημοσιοποίησή του, εκτός εάν αναμένεται 
ότι η δημοσίευση αυτή θα έχει σοβαρές 
αρνητικές επιπτώσεις για τους 
συνεισφέροντες ή θα επηρεάσει αρνητικά 
την αξιοπιστία ή την ακεραιότητα του 
δείκτη αναφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, 
η δημοσίευση μπορεί να καθυστερήσει για 
μια χρονική περίοδο κατά την οποία 
περιορίζονται σε σημαντικό βαθμό οι 
επιπτώσεις αυτές. Τυχόν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που 
περιλαμβάνονται στα εισερχόμενα 
δεδομένα δεν δημοσιεύονται.

1. Ο διαχειριστής κοινοποιεί τα 
εισερχόμενα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
του δείκτη αναφοράς αμέσως μετά τη 
δημοσιοποίησή του, εκτός εάν αναμένεται 
ότι η δημοσίευση αυτή θα έχει σοβαρές 
αρνητικές επιπτώσεις για τους 
συνεισφέροντες ή θα επηρεάσει αρνητικά 
την αξιοπιστία ή την ακεραιότητα του 
δείκτη αναφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, 
η δημοσίευση μπορεί να καθυστερήσει για 
μια χρονική περίοδο κατά την οποία 
περιορίζονται σε σημαντικό βαθμό οι 
επιπτώσεις αυτές. Τα εισερχόμενα 
δεδομένα δημοσιεύονται ανώνυμα.

Or. pt
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Τροπολογία 75
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Αμέσως μετά την κοινοποίηση του 
δείκτη αναφοράς, ο διαχειριστής 
κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή τυχόν 
λόγους για τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του 
δείκτη αναφοράς και τυχόν εισερχόμενα 
δεδομένα που, για τους λόγους που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1, δεν 
έχουν κοινοποιηθεί.

Or. pt

Τροπολογία 76
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 18 διαγράφεται
Αξιολόγηση καταλληλότητας
1. Όταν ένας εποπτευόμενος φορέας 
σκοπεύει να συνάψει χρηματοπιστωτική 
σύμβαση με καταναλωτή, οφείλει 
προηγουμένως να συγκεντρώσει τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τις γνώσεις 
και την εμπειρία του καταναλωτή σχετικά 
με τον δείκτη αναφοράς, την οικονομική 
του κατάσταση και τους στόχους του σε 
ό,τι αφορά την εν λόγω 
χρηματοπιστωτική σύμβαση, καθώς 
επίσης και τη δήλωση του δείκτη 
αναφοράς που δημοσιεύεται σύμφωνα με 
το άρθρο 15 και να αξιολογήσει κατά 
πόσο η αναφορά της χρηματοπιστωτικής 
σύμβασης στον εν λόγω δείκτη αναφοράς 
είναι κατάλληλη γι’ αυτόν.
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2. Στην περίπτωση που ο εποπτευόμενος 
φορέας θεωρεί ότι με βάση την 
αξιολόγηση δυνάμει της παραγράφου 1 ο 
δείκτης αναφοράς δεν ενδείκνυται για τον 
καταναλωτή, απευθύνει στον 
καταναλωτή έγγραφη ειδοποίηση 
συνοδευόμενη από αιτιολόγηση.

Or. de

Τροπολογία 77
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένας εποπτευόμενος φορέας 
σκοπεύει να συνάψει χρηματοπιστωτική 
σύμβαση με καταναλωτή, οφείλει 
προηγουμένως να συγκεντρώσει τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τις γνώσεις 
και την εμπειρία του καταναλωτή σχετικά 
με τον δείκτη αναφοράς, την οικονομική 
του κατάσταση και τους στόχους του σε 
ό,τι αφορά την εν λόγω χρηματοπιστωτική 
σύμβαση, καθώς επίσης και τη δήλωση του 
δείκτη αναφοράς που δημοσιεύεται 
σύμφωνα με το άρθρο 15 και να 
αξιολογήσει κατά πόσο η αναφορά της 
χρηματοπιστωτικής σύμβασης στον εν 
λόγω δείκτη αναφοράς είναι κατάλληλη γι’ 
αυτόν.

1. Όταν ένας εποπτευόμενος φορέας 
σκοπεύει να συνάψει χρηματοπιστωτική 
σύμβαση με καταναλωτή, οφείλει 
προηγουμένως να συγκεντρώσει τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τις γνώσεις 
και την εμπειρία του καταναλωτή σχετικά 
με τον δείκτη αναφοράς, την οικονομική 
του κατάσταση και τους στόχους του σε 
ό,τι αφορά την εν λόγω χρηματοπιστωτική 
σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ, καθώς επίσης και τη δήλωση 
του δείκτη αναφοράς που δημοσιεύεται 
σύμφωνα με το άρθρο 15 και να 
αξιολογήσει κατά πόσο η αναφορά της 
χρηματοπιστωτικής σύμβασης στον εν 
λόγω δείκτη αναφοράς είναι κατάλληλη γι’ 
αυτόν.

Or. pt

Τροπολογία 78
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εποπτευόμενοι φορείς δύνανται να 
χρησιμοποιήσουν δείκτη αναφοράς εντός 
της Ένωσης ως αναφορά σε 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή 
χρηματοπιστωτική σύμβαση ή για τη 
μέτρηση της απόδοσης ταμείου 
επενδύσεων, εφόσον παρέχεται από
διαχειριστή που διαθέτει άδεια σύμφωνα 
με το άρθρο 23 ή από διαχειριστή τρίτης 
χώρας που είναι εγγεγραμμένος σύμφωνα 
με το άρθρο 21.

Οι εποπτευόμενοι φορείς δύνανται να 
χρησιμοποιήσουν δείκτη αναφοράς εντός 
της Ένωσης ως αναφορά σε 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή 
χρηματοπιστωτική σύμβαση ή για τη 
μέτρηση της απόδοσης ταμείου 
επενδύσεων, με τους μη αντικειμενικούς 
δείκτες αναφοράς να πρέπει να 
παρέχονται από διαχειριστή που υπόκειται 
στην απαίτηση αδειοδότησης σύμφωνα 
με το άρθρο 22 . Οι εποπτευόμενοι φορείς 
δύνανται επίσης να χρησιμοποιήσουν 
αντικειμενικούς δείκτες αναφοράς 
εγγεγραμμένου διαχειριστή τρίτης χώρας, 
εφόσον ο τελευταίος δηλώσει στην 
αρμόδια για αυτόν αρχή ότι οι δείκτες 
αναφοράς είναι σύμφωνοι με τις αρχές 
της IOSCO για τους χρηματοπιστωτικούς 
δείκτες αναφοράς της 17ης Ιουλίου 2013.

Or. de

Τροπολογία 79
Jens Rohde, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δείκτες αναφοράς που παρέχονται 
από διαχειριστή με έδρα σε τρίτη χώρα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
εποπτευόμενους φορείς εντός της Ένωσης, 
εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

1. Οι δείκτες αναφοράς που παρέχονται 
από διαχειριστή με έδρα σε τρίτη χώρα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
εποπτευόμενους φορείς εντός της Ένωσης, 
εκτός εάν θα ενέπιπταν, κατ’ αναλογία, 
στην επιλέξιμη κατηγορία δεικτών 
αναφοράς του άρθρου 5 παράγραφος 1. 
Δείκτες αναφοράς που θα ενέπιπταν, κατ’ 
αναλογία, στις επιλέξιμες κατηγορίες 
δεικτών αναφοράς μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση 
ότι το νομικό πλαίσιο, οι εποπτικές 
πρακτικές ή οι κανόνες του παραγωγού ή 
διαχειριστή του δείκτη αναφοράς στην 
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τρίτη χώρα συμμορφώνονται προς τις 
αρχές της IOSCO για τους 
χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς ή 
προς άλλα διεθνή πρότυπα για τους 
δείκτες αναφοράς.
Ο εποπτευόμενος φορέας κοινοποιεί στην 
αρμόδια αρχή του και στην ΕΑΚΑΑ τον 
υπάρχοντα ή σχεδιαζόμενο δείκτη 
αναφοράς που χρησιμοποιεί και τη βάση 
της κατάρτισής του, προκειμένου να 
αποδείξει τη συμμόρφωση προς τα 
πρότυπα της IOSCO ή άλλα διεθνή 
πρότυπα για τους δείκτες αναφοράς.
Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς τρίτης 
χώρας δύνανται να υποβάλουν αποδείξεις 
για τη συμμόρφωση με τις αρχές της 
IOSCO απευθείας στην ΕΑΚΑΑ, οι 
οποίες μπορούν έπειτα να 
χρησιμοποιηθούν από τους 
εποπτευόμενους φορείς.
Η ΕΑΚΑΑ τηρεί μητρώο των τρίτων 
χωρών και των παρόχων δεικτών 
αναφοράς που κρίνει ότι είναι δυνατόν, 
χωρίς περαιτέρω απόδειξη, να θεωρηθεί 
ότι συμμορφώνονται προς τα διεθνή 
πρότυπα. Η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει το 
μητρώο αυτό χρησιμοποιώντας δική της 
πληροφόρηση και λαμβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία που διαβιβάζουν οι 
εποπτευόμενοι φορείς ή λαμβάνονται από 
διαχειριστές τρίτων χωρών, εθνικές 
αρμόδιες αρχές ή τον Οργανισμό 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER). Σε περίπτωση 
διαφωνίας ανάμεσα σε αρμόδιες αρχές 
κρατών μελών σχετικά με τη 
χρησιμοποίηση ενός δείκτη αναφοράς 
τρίτης χώρας από εποπτευόμενο φορέα 
που αναπτύσσει σημαντική διασυνοριακή 
δραστηριότητα, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να 
προβαίνει σε δεσμευτική διαμεσολάβηση.
Έξι μήνες πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού η 
ΕΑΚΑΑ εκπονεί έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών της IOSCO.
Η διαδικασία δυνάμει της παρούσας 
παραγράφου θα επανεξεταστεί μετά από 



AM\1013230EL.doc 47/65 PE526.062v01-00

EL

πέντε χρόνια υπό το πρίσμα της διεθνούς 
σύγκλισης των κανονιστικών προτύπων 
και, ειδικότερα, θα επανεξεταστεί κατά 
πόσον απαιτείται παράταση της 
διάρκειας εφαρμογής της.

Or. en

Τροπολογία 80
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση 
ισοδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 
2, αναγνωρίζοντας την ισοδυναμία του 
νομοθετικού πλαισίου και των εποπτικών 
πρακτικών της τρίτης χώρας με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 81
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο διαχειριστής έχει ενημερώσει την 
ΕΑΚΑΑ ως προς τη συναίνεσή του 
σχετικά με τη χρήση των υφιστάμενων ή 
μελλοντικών δεικτών αναφοράς του από 
εποπτευόμενους φορείς στην Ένωση, τον 
κατάλογο των δεικτών αναφοράς που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός της 
Ένωσης και την αρμόδια αρχή που είναι 
υπεύθυνη για την εποπτεία τους στην 
τρίτη χώρα·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 82
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ο διαχειριστής είναι δεόντως 
εγγεγραμμένος βάσει του άρθρου 21· και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 83
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) οι ρυθμίσεις συνεργασίας που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου βρίσκονται σε 
λειτουργία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 84
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι διαχειριστές που διαθέτουν άδεια ή 
έχουν εγγραφεί σε μητρώο στην εν λόγω 
τρίτη χώρα συμμορφώνονται προς 
δεσμευτικές απαιτήσεις οι οποίες είναι 
ισοδύναμες με τις απορρέουσες από τον 
παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας 
ειδικότερα υπόψη εάν το νομικό πλαίσιο 

α) οι διαχειριστές που διαθέτουν άδεια ή 
έχουν εγγραφεί σε μητρώο στην εν λόγω 
τρίτη χώρα συμμορφώνονται προς 
δεσμευτικές απαιτήσεις οι οποίες είναι 
ισοδύναμες με τις απορρέουσες από τον 
παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας 
ειδικότερα υπόψη εάν το νομικό πλαίσιο 
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και οι εποπτικές πρακτικές της τρίτης 
χώρας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με 
τις αρχές της IOSCO σχετικά με τους 
χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς 
που δημοσιεύθηκαν στις 17 Ιουλίου 2013 
και

και οι εποπτικές πρακτικές της τρίτης 
χώρας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με 
τις αρχές της IOSCO σχετικά με τους 
χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς 
που δημοσιεύθηκαν στις 17 Ιουλίου 2013, 
ή εάν το νομικό πλαίσιο και οι εποπτικές 
πρακτικές της τρίτης χώρας 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις 
αρχές της IOSCO για την εποπτεία των 
οργανισμών αναφοράς τιμών πετρελαίου, 
που δημοσιεύθηκαν στις 5 Οκτωβρίου 
2012, σε περίπτωση που περιλαμβάνονται 
δείκτες αναφοράς για το πετρέλαιο ή για 
βασικά προϊόντα· και 

Or. pt

Τροπολογία 85
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι διαχειριστές που διαθέτουν άδεια ή 
έχουν εγγραφεί σε μητρώο στην εν λόγω 
τρίτη χώρα συμμορφώνονται προς 
δεσμευτικές απαιτήσεις οι οποίες είναι 
ισοδύναμες με τις απορρέουσες από τον 
παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας 
ειδικότερα υπόψη εάν το νομικό πλαίσιο 
και οι εποπτικές πρακτικές της τρίτης 
χώρας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με 
τις αρχές της IOSCO σχετικά με τους 
χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς 
που δημοσιεύθηκαν στις 17 Ιουλίου 2013 
και

α) οι διαχειριστές που διαθέτουν άδεια ή 
έχουν εγγραφεί σε μητρώο στην εν λόγω 
τρίτη χώρα συμμορφώνονται προς 
δεσμευτικές απαιτήσεις οι οποίες είναι 
ισοδύναμες με τις απορρέουσες από τον 
παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας 
ειδικότερα υπόψη εάν το νομικό πλαίσιο 
και οι εποπτικές πρακτικές της τρίτης 
χώρας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με 
τις αρχές της IOSCO σχετικά με τους 
χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς 
που δημοσιεύθηκαν στις 17 Ιουλίου 2013, 
καθώς και με τις αρχές της IOSCO για τα 
γραφεία παρακολούθησης των τιμών 
πετρελαίου που δημοσιεύθηκαν στις 5 
Οκτωβρίου 2012 και θα επανεξεταστούν 
τον Απρίλιο του 2014 και

Or. en
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Τροπολογία 86
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διαχειριστές υποβάλλουν αίτηση για 
χορήγηση άδειας παροχής δεικτών 
αναφοράς εάν παρέχουν δείκτες που 
χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για να 
χρησιμοποιηθούν ως αναφορά σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα ή 
χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη 
μέτρηση της απόδοσης ενός ταμείου 
επενδύσεων.

1. Οι διαχειριστές που παρέχουν μη 
αντικειμενικούς δείκτες αναφοράς ή 
αντικειμενικούς δείκτες αναφοράς που 
δεν είναι σύμφωνοι με τις αρχές της 
IOSCO της 17ης Ιουλίου 2013 
υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας 
παροχής δεικτών αναφοράς εάν παρέχουν 
δείκτες που χρησιμοποιούνται ως αναφορά 
σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή 
χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη 
μέτρηση της απόδοσης ενός ταμείου 
επενδύσεων.

Or. de

Τροπολογία 87
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διαχειριστής υποβάλλει αίτηση 
χορήγησης άδειας στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο 
διαχειριστής.

1. Ο διαχειριστής που υπόκειται στην 
απαίτηση αδειοδότησης σύμφωνα με το 
άρθρο 22 παράγραφος 1 υποβάλλει 
αίτηση χορήγησης άδειας στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεται ο διαχειριστής.

Or. de

Τροπολογία 88
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διαχειριστής υποβάλλει αίτηση 
χορήγησης άδειας στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο 
διαχειριστής.

1. Ο διαχειριστής υποβάλλει αίτηση 
χορήγησης άδειας στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο 
διαχειριστής. Ο διαχειριστής δείκτη 
αναφοράς για βασικά προϊόντα που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 20 
υποβάλλει αίτηση χορήγησης άδειας στην 
ΕΑΚΑΑ. Όσον αφορά τους δείκτες 
αναφοράς για την τιμολόγηση της 
ενέργειας, ο ACER συνεργάζεται και 
ανταλλάσσει πληροφορίες με την ΕΑΚΑΑ.

Or. en

Τροπολογία 89
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25α
Δεσμευτική διαμεσολάβηση

1. Η ΕΑΚΑΑ θεσπίζει μηχανισμό 
διαμεσολάβησης για την παροχή 
συνδρομής με στόχο την εξεύρεση κοινής 
λύσης μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε 
περίπτωση διαφωνίας σε σχέση με τον 
παρόντα κανονισμό.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών) που αφορά την επίλυση 
διαφωνιών μεταξύ αρμόδιων αρχών σε 
διασυνοριακές καταστάσεις και καθορίζει 
τις εξουσίες δεσμευτικής 
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διαμεσολάβησης, έχει εφαρμογή σε όλα 
τα σχετικά άρθρα του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 90
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να εκπληρώσουν τα 
καθήκοντά τους δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές έχουν, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες 
εποπτείας και έρευνας:

1. Προκειμένου να εκπληρώσουν τα 
καθήκοντά τους δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές, ή η 
ΕΑΚΑΑ στην περίπτωση δείκτη 
αναφοράς για βασικά προϊόντα σύμφωνα 
με το άρθρο 3 παράγραφος 20, έχουν, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τη 
νομοθεσία της ΕΕ, τουλάχιστον τις 
ακόλουθες εξουσίες εποπτείας και 
έρευνας:

Or. en

Τροπολογία 91
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την άσκηση των εν λόγω εξουσιών, οι 
αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν κατάλληλους 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
διασφάλισης του δικαιώματος 
υπεράσπισης και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων.

Για την άσκηση των εν λόγω εξουσιών, οι 
αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν κατάλληλους 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
διασφάλισης του δικαιώματος 
υπεράσπισης, του εμπιστευτικού 
χαρακτήρα και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 92
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
υφίστανται κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε 
οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν όλες τις 
εξουσίες εποπτείας και έρευνας που είναι 
αναγκαίες για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
υφίστανται κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε 
οι αρμόδιες αρχές, ή η ΕΑΚΑΑ στην 
περίπτωση δείκτη αναφοράς για βασικά 
προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 20, να διαθέτουν όλες τις 
εξουσίες εποπτείας και έρευνας που είναι 
αναγκαίες για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 93
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται 
τηρουμένων των αναλογιών στην ΕΑΚΑΑ 
στην περίπτωση δείκτη αναφοράς για 
βασικά προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 20.

Or. en

Τροπολογία 94
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την 
έναρξη ισχύος της απόφασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
για τον προσδιορισμό του δείκτη αναφοράς 
ως κρίσιμης σημασίας, η αρμόδια αρχή
συστήνει συλλογικό όργανο αρμόδιων 
αρχών.

1. Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την 
έναρξη ισχύος της απόφασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
για τον προσδιορισμό του δείκτη αναφοράς 
ως κρίσιμης σημασίας, η ΕΑΚΑΑ συστήνει 
συλλογικό όργανο αρμόδιων αρχών.

Or. en

Τροπολογία 95
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την άσκηση του ρόλου του για 
την εφαρμογή και παρακολούθηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1227/2011, ο 
Οργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 
συνεργάζεται με την ΕΑΚΑΑ για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού και 
παρέχει, χωρίς καθυστέρηση, όλες τις 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Or. pt

Τροπολογία 96
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
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εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 5 
παράγραφος 3, το άρθρο 7 παράγραφος 3, 
το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 11 
παράγραφος 4, το άρθρο 12 παράγραφος 3, 
το άρθρο 16 παράγραφος 2 και το άρθρο 
23 παράγραφος 7 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό
διάστημα από την [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού].

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 5 
παράγραφος 3, το άρθρο 7 παράγραφος 3, 
το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 11 
παράγραφος 4, το άρθρο 12 παράγραφος 3, 
το άρθρο 16 παράγραφος 2 και το άρθρο 
23 παράγραφος 7 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για διάστημα πέντε ετών από 
την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].

Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με 
την ανάθεση εξουσίας το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς 
περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτομάτως για περιόδους ίσης διάρκειας, 
εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις 
τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη 
της κάθε περιόδου.

Or. ro

Τροπολογία 97
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για δείκτες αναφοράς για βασικά 
προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 3 
παράγραφος 1 στοιχείο 20, η ΕΑΚΑΑ θα 
εξετάσει εντός 18 μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, βάσει 
της επανεξέτασης των αρχών της IOSCO 
για την εποπτεία των οργανισμών 
αναφοράς τιμών πετρελαίου της 5ης 
Οκτωβρίου 2012 που αναμένεται να 
δημοσιευτεί τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 
2014 και βάσει του παραρτήματος III του 
παρόντος κανονισμού, που χρησιμεύει ως 
γνώμονας για την ΕΑΚΑΑ, εάν και πώς 
μπορούν οι δείκτες αναφοράς για τα 
βασικά προϊόντα να συμπεριληφθούν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού ή εάν κρίνεται σκόπιμη και 
αναγκαία μια επιμέρους ρύθμιση. Η 
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ΕΑΚΑΑ θα υποβάλει το αποτέλεσμα της 
επανεξέτασης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή.

Or. de

Τροπολογία 98
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) ισχύουν 
για δείκτες αναφοράς που παρέχονται 
από διαχειριστή εγκατεστημένο σε τρίτη 
χώρα μόνο κατόπιν παρέλευσης 
μεταβατικής περιόδου 36 μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
εφόσον οι εν λόγω δείκτες αναφοράς 
πληρούν κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού τις αρχές της 
IOSCO για τους χρηματοπιστωτικούς 
δείκτες αναφοράς της 17ης Ιουλίου 2013.

Or. de

Τροπολογία 99
Jens Rohde, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η χρήση ενός δείκτη αναφοράς 
επιτρέπεται από τη σχετική αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους όπου βρίσκεται ο 
διαχειριστής μέχρις ότου ο δείκτης 
αναφοράς χρησιμεύει ως αναφορά σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα και 
χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, η αξία 
των οποίων ανέρχεται έως και στο 5 % 

4. Η χρήση ενός δείκτη αναφοράς 
επιτρέπεται από τη σχετική αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους όπου βρίσκεται ο 
διαχειριστής μέχρι τη λήξη των 
χρηματοπιστωτικών μέσων και συμβάσεων 
που αποτελούσαν την αναφορά του εν 
λόγω δείκτη κατά τη έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. Κανένα νέο 
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της αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων 
και συμβάσεων που αποτελούσαν την 
αναφορά του εν λόγω δείκτη κατά τη 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Κανένα χρηματοπιστωτικό μέσο ή καμία 
χρηματοπιστωτική σύμβαση δεν 
χρησιμοποιείται ως αναφορά σε 
υφιστάμενο δείκτη αναφοράς μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

χρηματοπιστωτικό μέσο ή καμία νέα 
χρηματοπιστωτική σύμβαση δεν 
χρησιμοποιείται ως αναφορά σε 
υφιστάμενο δείκτη αναφοράς μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Η ΕΑΚΑΑ, κατόπιν στενών 
διαβουλεύσεων με τον ACER στην 
περίπτωση του στοιχείου γ), καταρτίζει 
σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
προκειμένου να διευκρινίσει:
α) τις πληροφορίες που οφείλει να παρέχει 
ο διαχειριστής στην αίτηση για χορήγηση 
άδειας προκειμένου να τεκμηριώσει 
ευλόγως την πιθανότητα αδυναμίας 
εκπλήρωσης, γεγονότος ανωτέρας βίας ή 
παράβασης μιας σύμβασης·
β) τις περιστάσεις υπό τις οποίες 
θεωρείται βάσει του παρόντος 
κανονισμού ότι έχει επέλθει αδυναμία 
εκπλήρωσης, γεγονός ανωτέρας βίας ή 
παράβαση οποιασδήποτε 
χρηματοπιστωτικής σύμβασης·
γ) διακριβωμένες και αναλογικές 
μεταβατικές διαδικασίες για τους δείκτες 
αναφοράς κρίσιμης σημασίας και τους 
τομεακούς δείκτες αναφοράς, ιδίως σε 
σχέση με επιτόκια και βασικά προϊόντα.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 
10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010 και με την επιφύλαξη 
παράτασης τρίτου μήνα [όπως 
προβλέπεται στην οδηγία Omnibus 2].

Or. en

Τροπολογία 100
Marisa Matias
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι τον Ιούνιο του 2014, η Επιτροπή 
θα έχει αξιολογήσει κατά πόσον ο παρών 
κανονισμός, όσον αφορά τους δείκτες 
αναφοράς για βασικά προϊόντα, συνάδει 
με την τελική έκθεση σχετικά με τις 
αρχές της IOSCO για τα γραφεία 
παρακολούθησης των τιμών πετρελαίου 
που θα δημοσιευθεί τον Απρίλιο του 2014 
και θα υποβάλει τις συστάσεις και τις 
προτάσεις της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για την ενσωμάτωση των 
διεθνών συμφωνιών, εφόσον κριθεί 
επαρκής.

Or. en

Τροπολογία 101
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα A – μέρος I – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παροχή ενός δείκτη αναφοράς 
διαχωρίζεται επιχειρησιακά και 
λειτουργικά από οποιοδήποτε τμήμα των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
διαχειριστή, από το οποίο ενδέχεται να 
προκύψει πραγματική ή δυνητική 
σύγκρουση συμφερόντων. Εάν δεν είναι 
δυνατή η διαχείριση των συγκρούσεων 
αυτών, ο διαχειριστής του δείκτη 
αναφοράς παύει οποιαδήποτε 
δραστηριότητα ή σχέση από την οποία 
προκύπτει εν λόγω σύγκρουση 
συμφερόντων ή παύει την κατάρτιση του 
δείκτη αναφοράς.

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
ελέγχει την παροχή ενός δείκτη αναφοράς 
δεν επιτρέπεται να εμφανίζεται 
ταυτόχρονα ως χρήστης του εν λόγω 
δείκτη αναφοράς σε επιχειρησιακό ή 
λειτουργικό επίπεδο.

Or. de
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Τροπολογία 102
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα A – μέρος I – σημείο 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υφίσταται φυσικός διαχωρισμός των 
εργαζομένων στη μονάδα 
διαπραγμάτευσης και δίαυλοι αναφοράς·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 103
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα A – μέρος IΙ – σημείο 10 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Στην περίπτωση που ο διαχειριστής 
ανήκει σε ή ελέγχεται από συνεισφέροντες 
ή χρήστες, η λειτουργία εποπτείας 
επιτελείται από χωριστό συμβούλιο ή 
επιτροπή, η σύνθεση του(της) οποίου(-ας) 
διασφαλίζει την ανεξαρτησία και την 
απουσία συγκρούσεων συμφερόντων.
Στην περίπτωση που ο διαχειριστής 
ανήκει σε ή ελέγχεται από 
συνεισφέροντες, η πλειοψηφία των μελών 
της επιτροπής δεν πρέπει να είναι 
συνεισφέροντες. Στην περίπτωση που ο 
διαχειριστής ανήκει σε ή ελέγχεται από 
χρήστες, η πλειοψηφία των μελών της 
επιτροπής δεν πρέπει να είναι χρήστες·

α) Στην περίπτωση που ο διαχειριστής 
ανήκει σε ή ελέγχεται από συνεισφέροντες 
εισερχόμενα δεδομένα, που δεν αποτελούν 
δεδομένα συναλλαγών, η λειτουργία 
εποπτείας επιτελείται από χωριστό 
συμβούλιο ή επιτροπή, η σύνθεση του(της) 
οποίου(-ας) διασφαλίζει την ανεξαρτησία 
και την απουσία συγκρούσεων 
συμφερόντων.

Or. de

Τροπολογία 104
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα A – μέρος IΙ – σημείο 10 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Στην περίπτωση που ο διαχειριστής δεν 
ανήκει σε ή ελέγχεται από συνεισφέροντες 
ή χρήστες, η λειτουργία της εποπτείας 
επιτελείται από εσωτερικό συμβούλιο ή 
επιτροπή. Τα μέλη του εσωτερικού 
συμβουλίου ή της επιτροπής δεν πρέπει να
εμπλέκονται στην παροχή δεικτών 
αναφοράς για τους οποίους επιτελούν τη 
λειτουργία εποπτείας·

β) Στην περίπτωση που ο διαχειριστής δεν 
ανήκει σε ή ελέγχεται από συνεισφέροντες 
εισερχόμενα δεδομένα, που δεν αποτελούν 
δεδομένα συναλλαγών, η λειτουργία της 
εποπτείας επιτελείται από εσωτερικό 
συμβούλιο ή επιτροπή. Η πλειονότητα των 
μελών του εσωτερικού συμβουλίου ή της 
επιτροπής δεν πρέπει να εμπλέκεται στην 
παροχή δεικτών αναφοράς για τους 
οποίους επιτελεί τη λειτουργία εποπτείας·

Or. de

Τροπολογία 105
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα A – μέρος IΙ – σημείο 10 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε περίπτωση που ο διαχειριστής είναι 
σε θέση να αποδείξει ότι σε ό,τι αφορά το 
χαρακτήρα, την κλίμακα και την 
πολυπλοκότητα της παροχής του δείκτη 
αναφοράς και τον κίνδυνο και τις 
επιπτώσεις που συνεπάγεται, οι απαιτήσεις 
βάσει των σημείων α) και β) δεν είναι 
αναλογικές, ένα φυσικό πρόσωπο δύναται 
να αναλάβει το ρόλο του υπευθύνου 
εποπτείας. Οι υπεύθυνοι εποπτείας δεν 
πρέπει να εμπλέκονται στην παροχή 
δεικτών αναφοράς για τους οποίους 
επιτελούν τη λειτουργία εποπτείας.

γ) σε περίπτωση που ο διαχειριστής είναι 
σε θέση να αποδείξει ότι σε ό,τι αφορά το 
χαρακτήρα, την κλίμακα και την 
πολυπλοκότητα της παροχής του δείκτη 
αναφοράς και τον κίνδυνο και τις 
επιπτώσεις που συνεπάγεται, οι απαιτήσεις 
βάσει των σημείων α) και β) δεν είναι 
αναλογικές, ένα φυσικό πρόσωπο δύναται 
να αναλάβει το ρόλο του υπευθύνου 
εποπτείας. Αυτό αφορά ιδίως τους 
αντικειμενικούς δείκτες αναφοράς, για 
τους οποίους ο διαχειριστής δηλώνει 
στην αρμόδια για αυτόν αρχή ότι είναι 
σύμφωνοι με τις αρχές της IOSCO για 
τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες 
αναφοράς της 17ης Ιουλίου 2013. Οι 
υπεύθυνοι εποπτείας δεν πρέπει να 
εμπλέκονται στην παροχή δεικτών 
αναφοράς για τους οποίους επιτελούν τη 
λειτουργία εποπτείας.

Or. de
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Τροπολογία 106
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα A – μέρος IV – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16. Για τους δείκτες αναφοράς κρίσιμης 
σημασίας, ο διαχειριστής διορίζει 
ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή, ο οποίος 
επανεξετάζει και υποβάλει έκθεση για την 
τήρηση της μεθοδολογίας του δείκτη 
αναφοράς και του παρόντος κανονισμού 
από τον διαχειριστή, εάν το μέγεθος και η 
πολυπλοκότητα των ενεργειών του 
διαχειριστή για το δείκτη αναφοράς 
συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο για την 
οικονομική σταθερότητα.

16. Για τους δείκτες αναφοράς κρίσιμης 
σημασίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 1 σημείο 21, και για τους μη 
αντικειμενικούς δείκτες αναφοράς, ο 
διαχειριστής διορίζει ανεξάρτητο 
εξωτερικό ελεγκτή, ο οποίος επανεξετάζει
και υποβάλλει έκθεση για την τήρηση της 
μεθοδολογίας του δείκτη αναφοράς και του 
παρόντος κανονισμού από τον διαχειριστή, 
εάν το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των 
ενεργειών του διαχειριστή για το δείκτη 
αναφοράς συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο 
για την οικονομική σταθερότητα.

Or. de

Τροπολογία 107
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα Β – μέρος I – σημείο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) ο διαχειριστής ενημερώνει 
διεξοδικά τους συνεισφέροντες τους εν 
λόγω δείκτες αναφοράς για τις 
εξωτερικές αναθέσεις.

Or. de

Τροπολογία 108
Marisa Matias
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – ενότητα Γ – μέρος II – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το 
μέγεθος και η κανονική ρευστότητα της 
αγοράς, τη διαφάνεια των 
διαπραγματεύσεων και τις θέσεις των 
παρεμβαινόντων στην αγορά, τη 
συγκέντρωση και τη δυναμική της αγοράς 
και την καταλληλότητα κάθε δείγματος ως 
προς την αντιπροσωπευτικότητα της 
οικονομικής πραγματικότητας για τη 
μέτρηση της οποίας προορίζεται ο δείκτης 
αναφοράς·

α) λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το 
μέγεθος και η κανονική ρευστότητα της 
αγοράς, τον βαθμό ανάπτυξης της 
αγοράς, τη διαφάνεια των 
διαπραγματεύσεων και τις θέσεις των 
παρεμβαινόντων στην αγορά, τη 
συγκέντρωση και τη δυναμική της αγοράς 
και την καταλληλότητα κάθε δείγματος ως 
προς την αντιπροσωπευτικότητα της 
οικονομικής πραγματικότητας για τη 
μέτρηση της οποίας προορίζεται ο δείκτης 
αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 109
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα Γ – μέρος IΙ – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το 
μέγεθος και η κανονική ρευστότητα της 
αγοράς, τη διαφάνεια των 
διαπραγματεύσεων και τις θέσεις των 
παρεμβαινόντων στην αγορά, τη 
συγκέντρωση και τη δυναμική της αγοράς 
και την καταλληλότητα κάθε δείγματος ως 
προς την αντιπροσωπευτικότητα της 
οικονομικής πραγματικότητας για τη 
μέτρηση της οποίας προορίζεται ο δείκτης 
αναφοράς·

α) λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το 
μέγεθος και την κανονική ρευστότητα της 
αγοράς, τον βαθμό ανάπτυξης της 
αγοράς, τη διαφάνεια των 
διαπραγματεύσεων και τις θέσεις των 
παρεμβαινόντων στην αγορά, τη 
συγκέντρωση και τη δυναμική της αγοράς 
και την καταλληλότητα κάθε δείγματος ως 
προς την αντιπροσωπευτικότητα της 
οικονομικής πραγματικότητας για τη 
μέτρηση της οποίας προορίζεται ο δείκτης 
αναφοράς·

Or. de

Τροπολογία 110
Werner Langen
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται στους 
«δείκτες αναφοράς για βασικά προϊόντα», 
ήτοι τους δείκτες αναφοράς το 
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο των 
οποίων για τους σκοπούς του άρθρου 3 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) είναι βασικό 
προϊόν κατά την έννοια του άρθρου 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1287/2006 της Επιτροπής28.

Το παρόν παράρτημα χρησιμοποιείται από 
την ΕΑΚΑΑ ως γνώμονας για την 
εξέταση του εάν και πώς μπορούν οι 
δείκτες αναφοράς για βασικά προϊόντα 
κατά την έννοια του άρθρου 3 
παράγραφος 1 σημείο 20 να 
συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού ή εάν κρίνεται 
σκόπιμη και αναγκαία μια επιμέρους 
ρύθμιση. 

__________________
28 ΕΕ L 241 της 2.9.2006, σ. 1.

Or. de

Τροπολογία 111
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – υποσημείωση 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28. EE L 241 της 2.9.2006, σ. 1. διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 112
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – στοιχείο 1 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα κριτήρια σχετικά με τις περιόδους 
αξιολόγησης, στην περίπτωση που τα 
υποβληθέντα δεδομένα δεν υπερβαίνουν το 
όριο συνιστώμενων δεδομένων 
συναλλαγών της μεθοδολογίας ή δεν 

ε) τα κριτήρια σχετικά με τις περιόδους 
αξιολόγησης, στην περίπτωση που τα 
υποβληθέντα δεδομένα δεν υπερβαίνουν το 
όριο συνιστώμενων δεδομένων 
συναλλαγών της μεθοδολογίας ή δεν 
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πληρούν τα υποχρεωτικά πρότυπα 
ποιότητας του διαχειριστή, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης, όπως 
τα θεωρητικά μοντέλα εκτίμησης·

πληρούν τα υποχρεωτικά πρότυπα 
ποιότητας του διαχειριστή, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης, όπως 
τα θεωρητικά μοντέλα εκτίμησης. Τα 
κριτήρια εξηγούν τις διαδικασίες που 
χρησιμοποιούνται όταν δεν υπάρχουν 
δεδομένα συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 113
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο διαχειριστής περιγράφει και 
δημοσιεύει με κάθε υπολογισμό, στο 
μέτρο του δυνατού με την επιφύλαξη της 
δέουσας δημοσίευσης του δείκτη 
αναφοράς:

6. Ο διαχειριστής περιγράφει και 
δημοσιεύει με κάθε υπολογισμό, σε εύλογο 
βαθμό, τηρώντας την προθεσμία 
παρακολούθησης των τιμών:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της IOSCO για τα βασικά προϊόντα

Τροπολογία 114
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 6 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο διαχειριστής περιγράφει και 
δημοσιεύει με κάθε υπολογισμό, στο 
μέτρο του δυνατού με την επιφύλαξη της 
δέουσας δημοσίευσης του δείκτη 
αναφοράς:

6. Ο διαχειριστής περιγράφει και 
δημοσιεύει με κάθε υπολογισμό, σε εύλογο 
βαθμό και χωρίς αναβολή της 
ημερομηνίας δημοσίευσης του δείκτη 
αναφοράς:
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Or. pt

Τροπολογία 115
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Ο διαχειριστής διασφαλίζει ότι οι 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
επιτελούνται βάσει διαδικασιών και 
μηχανισμών που έχουν σχεδιαστεί για την 
ελαχιστοποίηση της πιθανότητας επιρροής 
των συγκρούσεων συμφερόντων στην 
ακεραιότητα των υπολογισμών του δείκτη 
αναφοράς.

12. Ο διαχειριστής διασφαλίζει ότι οι 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
επιτελούνται βάσει κατάλληλων 
διαδικασιών και μηχανισμών που έχουν 
σχεδιαστεί για την ελαχιστοποίηση της 
πιθανότητας επιρροής των συγκρούσεων 
συμφερόντων στην ακεραιότητα των 
υπολογισμών του δείκτη αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 116
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 13 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Ο διαχειριστής διασφαλίζει ότι διαθέτει 
ξεχωριστούς διαύλους αναφοράς μεταξύ 
των διευθυντικών στελεχών του, των 
αξιολογητών και άλλων υπαλλήλων και 
από τους διευθυντές μέχρι το ανώτερο 
επίπεδο διοίκησης του διαχειριστή και το 
συμβούλιό του, ώστε να διασφαλίσει:

13. Ο διαχειριστής διασφαλίζει ότι διαθέτει 
κατάλληλους ξεχωριστούς διαύλους 
αναφοράς μεταξύ των διευθυντικών 
στελεχών του, των αξιολογητών και άλλων 
υπαλλήλων και από τους διευθυντές μέχρι 
το ανώτερο επίπεδο διοίκησης του 
διαχειριστή και το συμβούλιό του, ώστε να 
διασφαλίσει:

Or. en


