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Τροπολογία 21
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στις 23 Σεπτεμβρίου 2009, η Επιτροπή 
ενέκρινε προτάσεις τριών κανονισμών για 
τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Χρηματοπιστωτικής 
Εποπτείας, που περιλαμβάνει τη σύσταση 
τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, 
προκειμένου να συμβάλει στη συνεπή 
εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας και 
στην καθιέρωση ποιοτικών κοινών 
κανονιστικών και εποπτικών προτύπων και 
πρακτικών. Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), που συστάθηκε με 
τον κανονισμό …/…ΕΕ…, για την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών (ΕΑΚΑΑ), που συστάθηκε με τον 
κανονισμό …/…ΕΕ…, και για την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), 
που συστάθηκε με τον κανονισμό 
…/…ΕΕ….

(3) Στις 23 Σεπτεμβρίου 2009, η Επιτροπή 
ενέκρινε προτάσεις τριών κανονισμών για 
τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Χρηματοπιστωτικής 
Εποπτείας, που περιλαμβάνει τη σύσταση 
τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, 
προκειμένου να συμβάλει στη συνεπή 
εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας και 
στην καθιέρωση ποιοτικών κοινών 
κανονιστικών και εποπτικών προτύπων και 
πρακτικών. την Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή (Τράπεζες) που συγκροτείται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2010, την 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Κινητές Αξίες 
και Αγορές) που συγκροτείται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2010, και την 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ασφαλίσεις 
και Επαγγελματικές Συντάξεις) που 
συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
…/2010. Οι εν λόγω αρχές πρέπει να 
διαδραματίζουν ρόλο καθοριστικής 
σπουδαιότητας διασφαλίζοντας την 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
τομέα. Για το λόγο αυτό, είναι 
απαραίτητο να εξασφαλίζεται διαρκώς 
ότι η εξέλιξη των εργασιών τους συνιστά 
ζήτημα υψηλής πολιτικής 
προτεραιότητας και ότι διαθέτουν 
επαρκείς πόρους.

Or. en

Τροπολογία 22
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα δεν 
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, εφόσον 
είναι συμβάσεις ιδιωτικής 
διαπραγμάτευσης και οιαδήποτε 
πληροφορία σχετικά με αυτά συνήθως 
είναι διαθέσιμη μόνον στα 
αντισυμβαλλόμενα μέρη. Τα παράγωγα 
αυτά σχηματίζουν ένα πολύπλοκο δίκτυο 
αλληλεξάρτησης, πράγμα το οποίο μπορεί 
να καταστήσει δυσχερή τον εντοπισμό της 
φύσης και του επιπέδου των συναφών 
κινδύνων. Η χρηματοπιστωτική κρίση 
έδειξε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά 
αυξάνουν την αβεβαιότητα σε περιόδους 
άσκησης πιέσεων στις αγορές και, 
επομένως, εγκυμονούν κινδύνους για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Στον 
παρόντα κανονισμό προβλέπονται όροι για 
τη μείωση αυτών των κινδύνων και για τη 
βελτίωση της διαφάνειας των συμβάσεων 
παραγώγων.

(4) Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα δεν 
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, εφόσον 
είναι συμβάσεις ιδιωτικής 
διαπραγμάτευσης και οιαδήποτε 
πληροφορία σχετικά με αυτά συνήθως 
είναι διαθέσιμη μόνον στα 
αντισυμβαλλόμενα μέρη. Τα παράγωγα 
αυτά σχηματίζουν ένα πολύπλοκο δίκτυο 
αλληλεξάρτησης, πράγμα το οποίο μπορεί 
να καταστήσει δυσχερή τον εντοπισμό της 
φύσης και του επιπέδου των συναφών 
κινδύνων. Η χρηματοπιστωτική κρίση 
έδειξε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά 
αυξάνουν την αβεβαιότητα σε περιόδους 
άσκησης πιέσεων στις αγορές και, 
επομένως, εγκυμονούν κινδύνους για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Στον 
παρόντα κανονισμό προβλέπονται όροι για 
τη μείωση αυτών των κινδύνων και για τη 
βελτίωση της διαφάνειας των συμβάσεων 
παραγώγων. Η μεγαλύτερη διαφάνεια των 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων θα 
τονώνει επίσης την εμπιστοσύνη μεταξύ 
παραγόντων της αγοράς, θα διευκολύνει 
την αποτελεσματική διαμόρφωση των 
τιμών, θα ενισχύει την προστασία των 
επενδυτών και θα επιτρέπει την καλύτερη 
έγκαιρη προειδοποίηση όσον αφορά την 
δημιουργία και το μέγεθος των 
εξελισσόμενων προβλημάτων.

Or. en

Τροπολογία 23
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα δεν 
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, εφόσον 

(4) Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα δεν 
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, εφόσον 
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είναι συμβάσεις ιδιωτικής 
διαπραγμάτευσης και οιαδήποτε 
πληροφορία σχετικά με αυτά συνήθως 
είναι διαθέσιμη μόνον στα 
αντισυμβαλλόμενα μέρη. Τα παράγωγα 
αυτά σχηματίζουν ένα πολύπλοκο δίκτυο 
αλληλεξάρτησης, πράγμα το οποίο μπορεί 
να καταστήσει δυσχερή τον εντοπισμό της 
φύσης και του επιπέδου των συναφών 
κινδύνων. Η χρηματοπιστωτική κρίση 
έδειξε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά 
αυξάνουν την αβεβαιότητα σε περιόδους 
άσκησης πιέσεων στις αγορές και, 
επομένως, εγκυμονούν κινδύνους για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Στον 
παρόντα κανονισμό προβλέπονται όροι για 
τη μείωση αυτών των κινδύνων και για τη 
βελτίωση της διαφάνειας των συμβάσεων 
παραγώγων.

είναι συμβάσεις ιδιωτικής 
διαπραγμάτευσης και οιαδήποτε 
πληροφορία σχετικά με αυτά συνήθως 
είναι διαθέσιμη μόνον στα 
αντισυμβαλλόμενα μέρη. Είναι σημαντικό 
να γίνουν τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά 
μέσα περισσότερο διαφανή και 
προσβάσιμα. Τα παράγωγα αυτά 
σχηματίζουν ένα πολύπλοκο δίκτυο 
αλληλεξάρτησης, πράγμα το οποίο μπορεί 
να καταστήσει δυσχερή τον εντοπισμό της 
φύσης και του επιπέδου των συναφών 
κινδύνων. Η χρηματοπιστωτική κρίση 
έδειξε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά 
αυξάνουν την αβεβαιότητα σε περιόδους 
άσκησης πιέσεων στις αγορές και, 
επομένως, εγκυμονούν κινδύνους για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Στον 
παρόντα κανονισμό προβλέπονται όροι για 
τη μείωση αυτών των κινδύνων και για τη 
βελτίωση της διαφάνειας των συμβάσεων 
παραγώγων.

Or. en

Τροπολογία 24
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να υπάρχει συνολική 
εικόνα της αγοράς, στα αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών θα πρέπει να αναφέρονται 
τόσο εκκαθαρισμένες, όσο και μη 
εκκαθαρισμένες συμβάσεις.

(23) Προκειμένου να υπάρχει συνολική 
εικόνα της αγοράς, στα αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών θα πρέπει να αναφέρονται 
τόσο εκκαθαρισμένες, όσο και μη 
εκκαθαρισμένες συμβάσεις σε σύντομο 
χρονικό διάστημα·

Or. en
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Τροπολογία 25
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Πρέπει να υπάρχουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις εκκαθάρισης και αναφοράς. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν 
αυτές τις κυρώσεις κατά τρόπο ώστε να 
μην μειώνεται η αποτελεσματικότητα των 
κανόνων αυτών.

(25) Πρέπει να υπάρχουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις εκκαθάρισης και αναφοράς. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν 
αυτές τις κυρώσεις κατά τρόπο ώστε να 
μην μειώνεται η αποτελεσματικότητα των 
κανόνων αυτών. Τα κράτη μέλη μεριμνούν 
για τη δημοσιοποίηση των 
επιβαλλόμενων κυρώσεων και για τη 
δημοσίευση εκθέσεων αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας των ισχυόντων 
κανόνων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Or. en

Τροπολογία 26
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα 
πρέπει να διαθέτει ορθό πλαίσιο 
διαχείρισης κινδύνου, για τη διαχείριση 
πιστωτικών κινδύνων, κινδύνων 
ρευστότητας, λειτουργικών και άλλων 
κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των 
κινδύνων που φέρει ή θέτει σε άλλες 
οντότητες, λόγω των αλληλεξαρτήσεων. Ο 
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει 
να διαθέτει κατάλληλες διαδικασίες και 
μηχανισμούς για την αντιμετώπιση 
αθέτησης υποχρέωσης από εκκαθαριστικό 
μέλος. Προκειμένου να ελαχιστοποιεί τον 
κίνδυνο μετάδοσης της εν λόγω αθέτησης 

(37) Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα 
πρέπει να διαθέτει ορθό πλαίσιο 
διαχείρισης κινδύνου, για τη διαχείριση 
πιστωτικών κινδύνων, κινδύνων 
ρευστότητας, λειτουργικών και άλλων 
κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των 
κινδύνων που φέρει ή θέτει σε άλλες 
οντότητες, λόγω των αλληλεξαρτήσεων. Ο 
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει 
να διαθέτει κατάλληλες διαδικασίες και 
μηχανισμούς για την αντιμετώπιση 
αθέτησης υποχρέωσης από εκκαθαριστικό 
μέλος. Προκειμένου να ελαχιστοποιεί τον 
κίνδυνο μετάδοσης της εν λόγω αθέτησης 
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υποχρέωσης, ο κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να έχει 
προβλέψει αυστηρές απαιτήσεις 
συμμετοχής, να έχει συγκεντρώσει 
ενδεδειγμένα αρχικά περιθώρια ασφαλείας, 
να διατηρεί κεφάλαιο εκκαθάρισης και 
άλλους χρηματοοικονομικούς πόρους για 
την κάλυψη των δυνητικών ζημιών.

υποχρέωσης, ο κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να έχει 
προβλέψει αυστηρές απαιτήσεις 
συμμετοχής, να έχει συγκεντρώσει 
ενδεδειγμένα αρχικά περιθώρια ασφαλείας, 
να διατηρεί κεφάλαιο εκκαθάρισης και 
άλλους χρηματοοικονομικούς πόρους για 
την κάλυψη των δυνητικών ζημιών. Στο 
πλαίσιο του καθήκοντός του για τη 
διαχείριση κινδύνων και για την κάλυψη 
του ανοίγματός του έναντι των 
εκκαθαριστικών μελών του, ο κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να δέχεται 
μόνον άκρως ρευστοποιήσιμες ασφάλειες, 
με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και 
κίνδυνο αγοράς. Το είδος των στοιχείων 
του ενεργητικού που μπορεί να θεωρηθεί 
αποδεκτό ως παροχή ασφάλειας θα 
μπορούσε, σε κάποιο βαθμό, να 
προσαρμόζεται ανάλογα με το είδος του 
αντισυμβαλλομένου. Όσον αφορά τους μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλόμενους, ο κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος θα μπορούσε, εφόσον 
ενδείκνυται, να δέχεται ως ασφάλεια 
τραπεζικές εγγυήσεις ή παρεμφερή 
αξιόγραφα.

Or. en

Τροπολογία 27
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Προκειμένου να εποπτεύει 
αποτελεσματικά τα αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να διενεργεί έρευνες και 
επιτόπιες επιθεωρήσεις.

(47) Προκειμένου να εποπτεύει 
αποτελεσματικά τα αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να έχει 
την εξουσία να διενεργεί έρευνες και 
επιτόπιες επιθεωρήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 28
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) «ανεξάρτητο μέλος του συμβουλίου»: 
μέλος του συμβουλίου το οποίο δεν έχει 
επαγγελματική, οικογενειακή ή άλλη 
σχέση που δημιουργεί σύγκρουση 
συμφερόντων με τον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο, τον ή τους μετόχους 
που ασκούν τον έλεγχο ή τη διοίκησή του 
ή τα εκκαθαριστικά μέλη του ή τη 
διοίκησή τους·

(21) «ανεξάρτητο μέλος του συμβουλίου»: 
μέλος του συμβουλίου το οποίο δεν είχε 
κατά το παρελθόν ή δεν έχει προς το 
παρόν επαγγελματική, οικογενειακή ή 
άλλη σχέση που δημιουργεί σύγκρουση 
συμφερόντων με τον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο, τον ή τους μετόχους 
που ασκούν τον έλεγχο ή τη διοίκησή του 
ή τα εκκαθαριστικά μέλη του ή τη 
διοίκησή τους·

Or. en

Τροπολογία 29
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι χρηματοοικονομικοί 
αντισυμβαλλόμενοι προβαίνουν σε 
εκκαθάριση όλων των συμβάσεων 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, που 
θεωρούνται επιλέξιμα βάσει του άρθρου 4 
και συνάπτονται με άλλους 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους, στους σχετικούς 
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους οι οποίοι 
είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4.

1. Οι χρηματοοικονομικοί 
αντισυμβαλλόμενοι και οι μη 
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι 
που αναφέρονται στο άρθρο 7, 
παράγραφος 2 προβαίνουν σε εκκαθάριση 
όλων των συμβάσεων 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, που 
θεωρούνται επιλέξιμα βάσει του άρθρου 4 
και συνάπτονται με άλλους 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους, στους σχετικούς 
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους οι οποίοι 
είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4.
Δεν επιβάλλεται υποχρέωση εκκαθάρισης 
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σε κανένα από τους αντισυμβαλλομένους 
εάν τουλάχιστον ένας από αυτούς είναι μη 
χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος 
που δεν υπερβαίνει το κατώφλι 
εκκαθάρισης.

Or. en

Τροπολογία 30
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι χρηματοοικονομικοί 
αντισυμβαλλόμενοι προβαίνουν σε 
εκκαθάριση όλων των συμβάσεων 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, που 
θεωρούνται επιλέξιμα βάσει του άρθρου 4 
και συνάπτονται με άλλους 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους, στους σχετικούς 
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους οι οποίοι 
είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4.

1. Οι χρηματοοικονομικοί 
αντισυμβαλλόμενοι προβαίνουν σε 
εκκαθάριση όλων των συμβάσεων 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, που 
θεωρούνται επιλέξιμα βάσει του άρθρου 4 
και συνάπτονται με άλλους 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους, στους σχετικούς 
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους οι οποίοι 
είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4.
Δεν επιβάλλεται υποχρέωση εκκαθάρισης 
σε κανένα από τους αντισυμβαλλομένους 
εάν τουλάχιστον ένας από αυτούς είναι μη 
χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος 
που δεν υπερβαίνει το κατώφλι 
εκκαθάρισης όπως αναφέρεται στο άρθρο 
7, παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 31
Paul Rübig

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

1. Οι χρηματοοικονομικοί 
αντισυμβαλλόμενοι προβαίνουν σε 
εκκαθάριση όλων των συμβάσεων 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, που 
θεωρούνται επιλέξιμα βάσει του άρθρου 4 
και συνάπτονται με άλλους 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους, στους σχετικούς 
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους οι οποίοι 
είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4.

1. Οι χρηματοοικονομικοί 
αντισυμβαλλόμενοι και οι μη 
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι 
που αναφέρονται στο άρθρο 7, 
παράγραφος 2 προβαίνουν σε εκκαθάριση 
όλων των συμβάσεων 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, που 
θεωρούνται επιλέξιμα βάσει του άρθρου 4 
και συνάπτονται με άλλους 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους, στους σχετικούς 
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους οι οποίοι 
είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος δεν υπερβαίνει το κατώφλι 
εκκαθάρισης δεν πρέπει να υποχρεούται να πραγματοποιήσει την εκκαθάριση των συμβάσεων 
των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων του αποκλειστικά και μόνο διότι ο χρηματοοικονομικός 
αντισυμβαλλόμενός του αποτελεί χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή μη χρηματοοικονομικό 
συμβαλλόμενο που υπερβαίνει το εν λόγω κατώφλι, ειδάλλως, η προσέγγιση του κατωφλίου στο 
σύνολό της και η δοκιμή που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 θα ήταν άνευ 
περιεχομένου. Τούτο θα είχε επίσης την ανεπιθύμητη συνέπεια να αποφεύγουν οι μη 
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι να πραγματοποιούν συναλλαγές με χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα.

Τροπολογία 32
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποχρέωση εκκαθάρισης που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν ισχύει 
για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων που συνάπτονται από 
χρηματοοικονομικό ή μη 



AM\858999EL.doc 11/44 PE460.628v01-00

EL

χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο, 
κατά την έννοια του άρθρου 7 
παράγραφος 2, με μητρική επιχείρηση, με 
θυγατρική ή άλλη θυγατρική της 
μητρικής επιχείρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μη χρηματοοικονομικοί φορείς συχνά χρησιμοποιούν ενιαίο φορέα για το μετριασμό των 
κινδύνων ομίλου. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς του 
εμπορικού κινδύνου εντός του ομίλου χωρίς στο πλαίσιο αυτό να διακυβεύεται η υποχρέωση 
ενημέρωσης και εκκαθάρισης. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να ισχύουν νομικές απαιτήσεις 
που καθορίζουν ποιες επιχειρήσεις που ανήκουν σε ένα όμιλο μπορούν να αντιμετωπίζουν 
εξωτερικούς αντισυμβαλλομένους για το μετριασμό εμπορικών κινδύνων. Εξαιρέσεις για 
συναλλαγές εντός των ομίλων αναγνωρίζονται επίσης σε άλλες καίριας σπουδαιότητας 
νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τη χρηματοπιστωτική αγορά (λ.χ. την οδηγία για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID)).

Τροπολογία 33
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω υποχρέωση εκκαθάρισης ισχύει 
επίσης για τους χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους και τους μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 οι οποίοι 
συνάπτουν επιλέξιμες συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με 
οντότητες τρίτων χωρών.

Η εν λόγω υποχρέωση εκκαθάρισης ισχύει 
επίσης για τους χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους και τους μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 οι οποίοι 
συνάπτουν επιλέξιμες συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με 
οντότητες τρίτων χωρών που αποτελούν 
επίσης είτε χρηματοοικονομικούς είτε μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους που υπερβαίνουν το 
κατώφλι εκκαθάρισης.

Or. en
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Τροπολογία 34
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω υποχρέωση εκκαθάρισης ισχύει 
επίσης για τους χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους και τους μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 οι οποίοι 
συνάπτουν επιλέξιμες συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με 
οντότητες τρίτων χωρών.

Η εν λόγω υποχρέωση εκκαθάρισης ισχύει 
επίσης για τους χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους και τους μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 οι οποίοι 
συνάπτουν επιλέξιμες συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με 
οντότητες τρίτων χωρών. Δεν ισχύει 
υποχρέωση εκκαθάρισης εφόσον μη 
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι 
που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση 
εκκαθάρισης συνάπτουν συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με 
άλλους χρηματοοικονομικούς ή μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλόμενους.

Or. de

Τροπολογία 35
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω υποχρέωση εκκαθάρισης ισχύει 
επίσης για τους χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους και τους μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους που αναφέρονται
στο άρθρο 7 παράγραφος 2 οι οποίοι 
συνάπτουν επιλέξιμες συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με 
οντότητες τρίτων χωρών.

Δεν επιβάλλεται υποχρέωση εκκαθάρισης 
σε κανένα από τους αντισυμβαλλομένους, 
εάν τουλάχιστον ένας από αυτούς 
αποτελεί μη χρηματοοικονομικό 
αντισυμβαλλόμενο που δεν υπερβαίνει το 
κατώφλι εκκαθάρισης που προβλέπει το
άρθρο 7 παράγραφος 2.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος δεν υπερβαίνει το κατώφλι 
εκκαθάρισης δεν πρέπει να υποχρεούται να πραγματοποιήσει την εκκαθάριση των συμβάσεων 
των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων του αποκλειστικά και μόνο λόγω του ότι ο 
χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενός του αποτελεί χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή μη 
χρηματοοικονομικό συμβαλλόμενο που υπερβαίνει το εν λόγω κατώφλι, ειδάλλως, η προσέγγιση 
του κατωφλίου στο σύνολό της και η δοκιμή που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 
θα ήταν άνευ περιεχομένου. Τούτο θα είχε επίσης την ανεπιθύμητη συνέπεια να αποφεύγουν οι 
μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι να πραγματοποιούν συναλλαγές με 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Τροπολογία 36
Silvia-Adriana Țicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω υποχρέωση εκκαθάρισης ισχύει 
επίσης για τους χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους και τους μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 οι οποίοι 
συνάπτουν επιλέξιμες συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με 
οντότητες τρίτων χωρών.

Η εν λόγω υποχρέωση εκκαθάρισης ισχύει 
επίσης για τους χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους και τους μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους που υπερβαίνουν το 
κατώφλι εκκαθάρισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2 οι οποίοι 
συνάπτουν επιλέξιμες συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με 
οντότητες τρίτων χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσθήκη για τη μεγαλύτερη σαφήνεια του κειμένου.



PE460.628v01-00 14/44 AM\858999EL.doc

EL

Τροπολογία 37
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο -2 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποχρέωση εκκαθάρισης που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν ισχύει 
σε συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων που συνάπτονται από 
χρηματοοικονομικό ή μη 
χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο, 
με μητρική επιχείρηση, με θυγατρική ή 
άλλη θυγατρική της μητρικής 
επιχείρησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση εκκαθάρισης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου  
εσωτερικές συναλλαγές που εξυπηρετούν στόχους διαχείρισης της ρευστότητας ή κινδύνων του 
ομίλου, δεδομένου ότι, σε αντίθετη περίπτωση, δεν παρέχονται κίνητρα για την αποτελεσματική 
διαχείριση της ρευστότητας και κινδύνων του ομίλου.

Τροπολογία 38
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο -2 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ανωτέρω εδάφια δεν εφαρμόζονται σε 
συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων που συνάπτει 
χρηματοοικονομικός ή μη 
χρηματοοικονομικός οργανισμός με το 
μητρικό όμιλο επιχειρήσεών του, με 
θυγατρική εταιρεία ή με τη θυγατρική 
εταιρεία του μητρικού ομίλου 
επιχειρήσεών του.



AM\858999EL.doc 15/44 PE460.628v01-00

EL

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση εκκαθάρισης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου  
εσωτερικές συναλλαγές που εξυπηρετούν στόχους διαχείρισης της ρευστότητας ή κινδύνων του 
ομίλου, δεδομένου ότι, σε αντίθετη περίπτωση, δεν παρέχονται κίνητρα για την αποτελεσματική 
διαχείριση της ρευστότητας και κινδύνων του ομίλου.

Τροπολογία 39
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ημερομηνία από την οποία παράγει 
αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης.

β) την ημερομηνία από την οποία παράγει 
αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης 
που θα καθοριστεί το αργότερο την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, και το χρονοδιάγραμμα στο 
οποίο οι αντισυμβαλλόμενοι ή κατηγορίες 
αντισυμβαλλομένων υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκκαθάρισης.

Or. en

Τροπολογία 40
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν λάβει απόφαση, η ΕΑΚΑΑ διενεργεί 
δημόσια διαβούλευση και, εάν χρειάζεται,
διαβουλεύεται με τις αρμόδιες αρχές 
τρίτων χωρών.

Πριν λάβει απόφαση, η ΕΑΚΑΑ διενεργεί 
δημόσια διαβούλευση και διαβουλεύεται 
με τις αρμόδιες για συγκεκριμένες 
εμπορικές αγορές αρχές τρίτων χωρών. Η 
ειδική γνωμοδότηση της ΕΑΚΑΑ πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη προτού ληφθεί 
απόφαση σχετικά με  την επιλεξιμότητα 
κατηγορίας παραγώγων για την 
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υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με το 
άρθρο 3.

Or. de

Τροπολογία 41
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο -2 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαιρούνται από τη διαδικασία 
επιλεξιμότητας για την υποχρέωση 
εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου, λόγω της ακαταλληλότητάς τους 
προς τυποποίηση ιδίως οι ακόλουθες 
κατηγορίες παραγώγων των αγορών 
πρώτων υλών:
- μακροπρόθεσμες συμβάσεις αγοράς και 
παροχής ενέργειας,
- συμβάσεις αγοράς και παροχής 
ενέργειας με ευέλικτο καθορισμό 
ποσοτήτων,
- συμβάσεις αγοράς και παροχής 
ενέργειας με υποχρεώσεις πάγιας 
χρέωσης,
- συμβάσεις με τιμές συνδεόμενες με 
δείκτη μη ρευστότητας ή με δείκτη μη 
καθοριζόμενου σε καθημερινή βάση.

Or. de

Τροπολογία 42
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες 
συνθήκες εφαρμογής των παραγράφων 3 
και 3α, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίσει 
σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων 
για να καθορίσει εάν και κατά πόσον οι 
αντισυμβαλλόμενοι ή οι συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων 
ενδέχεται να συνιστούν απειλή για την 
εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα 
των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 
Ένωση.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010*.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων το αργότερο έως την 1η 
Ιουνίου 2012.
* ΕΕ: Να παρεμβληθεί ο αριθμός του 
κανονισμού που περιλαμβάνει το έγγραφο 
PE-CONS 42/10.

Or. en

Τροπολογία 43
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ΕΑΚΑΑ, με δική της πρωτοβουλία 
και σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), 
εντοπίζει και κοινοποιεί στην Επιτροπή τις 
κατηγορίες συμβάσεων παραγώγων οι 
οποίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 

5. Η ΕΑΚΑΑ, με δική της πρωτοβουλία 
και σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), 
καθώς και μετά από διαβούλευση με τις 
αρμόδιες για συγκεκριμένες εμπορικές 
αγορές ευρωπαϊκές αρχές ή αρχές τρίτων 
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στο εν λόγω δημόσιο μητρώο, αλλά για τις 
οποίες δεν έχει ακόμη λάβει άδεια κανένας 
ΚΑ.

χωρών, εντοπίζει και κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις κατηγορίες συμβάσεων 
παραγώγων οι οποίες θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στο εν λόγω δημόσιο 
μητρώο, αλλά για τις οποίες δεν έχει 
ακόμη λάβει άδεια κανένας ΚΑ.

Or. de

Τροπολογία 44
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που ένα αρχείο 
καταγραφής συναλλαγών δεν είναι σε θέση 
να καταγράψει τις πληροφορίες μιας 
σύμβασης εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων, οι χρηματοοικονομικοί 
αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν τις 
λεπτομερείς πληροφορίες για τις θέσεις 
τους στις συμβάσεις αυτές στην αρμόδια 
αρχή που έχει οριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 48 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

2. Σε περίπτωση που ένα αρχείο 
καταγραφής συναλλαγών δεν είναι σε θέση 
να καταγράψει τις πληροφορίες μιας 
σύμβασης εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων, οι χρηματοοικονομικοί 
αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν τις 
λεπτομερείς πληροφορίες για τις 
συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων τους στην αρμόδια αρχή που 
έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 48 της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 45
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων προς 
υποβολή στην Επιτροπή έως τις 30 
Ιουνίου 2012.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή
σχέδια των εν λόγω κανονιστικών 
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 
2012.
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Or. en

Τροπολογία 46
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας μη 
χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος 
λαμβάνει θέσεις σε συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων οι 
οποίες υπερβαίνουν το κατώφλι 
ενημέρωσης που πρόκειται να καθοριστεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο 
α), τις κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή που 
έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 48 της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ, αιτιολογώντας τη 
λήψη αυτών των θέσεων.

διαγράφεται

Ο εν λόγω μη χρηματοοικονομικός 
αντισυμβαλλόμενος υπόκειται στην 
υποχρέωση αναφοράς που αναφέρεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κατώφλι εκκαθάρισης παρέχει επαρκή βάση για τον καθορισμό κατάλληλης πολιτικής 
σχετικά με την εκκαθάριση. Το κατώφλι ενημέρωσης θα αποτελούσε μάλλον πρόσθετη 
γραφειοκρατική επιβάρυνση για τα μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και όχι πλεονέκτημα για 
αγορές εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

Τροπολογία 47
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 



PE460.628v01-00 20/44 AM\858999EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που ένας μη 
χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος 
λαμβάνει θέσεις σε συμβάσεις
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων οι 
οποίες υπερβαίνουν το κατώφλι 
εκκαθάρισης που πρόκειται να καθοριστεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο β), 
υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης 
που αναφέρεται στο άρθρο 3 όσον αφορά 
όλες τις επιλέξιμες συμβάσεις του 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

2. Σε περίπτωση που ένας μη 
χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος 
λαμβάνει καθαρές θέσεις και ανοίγματα 
σε συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων οι οποίες υπερβαίνουν το 
κατώφλι εκκαθάρισης που πρόκειται να 
καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 
στοιχείο β) κατά τη διάρκεια περιόδου 90 
συναπτών ημερών, υπόκειται στην 
υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 όσον αφορά όλες τις 
επιλέξιμες συμβάσεις του 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και 
ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή 
που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 48 
της οδηγίας 2004/39/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπέρβαση του κατωφλίου εκκαθάρισης πρέπει να συμβεί κατά τη διάρκεια 90 συναπτών 
ημερών προτού να μπορεί να επιβληθεί η υποχρέωση εκκαθάρισης. Τούτο είναι απαραίτητο 
προκειμένου να αποφευχθεί ότι η βραχυπρόθεσμη παραβίαση του κατωφλίου εκκαθάρισης (λ.χ. 
με βάση κατάσταση ασταθών τιμών στην αγορά) επιβάλλει την υποχρέωση εκκαθάρισης. Ο 
ενδιαφερόμενος μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή την 
εν λόγω παραβίαση του κατωφλίου εκκαθάρισης. 

Τροπολογία 48
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που ένας μη 
χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος 
λαμβάνει θέσεις σε συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων οι 
οποίες υπερβαίνουν το κατώφλι 
εκκαθάρισης που πρόκειται να καθοριστεί

2. Σε περίπτωση που ένας μη 
χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος 
λαμβάνει θέσεις σε συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων οι 
οποίες υπερβαίνουν το κατώφλι 
εκκαθάρισης που πρόκειται να καθοριστεί 
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σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο β), 
υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης 
που αναφέρεται στο άρθρο 3 όσον αφορά 
όλες τις επιλέξιμες συμβάσεις του 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο β), 
υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης 
που αναφέρεται στο άρθρο 3 όσον αφορά 
όλες τις επιλέξιμες συμβάσεις του 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που 
υπερβαίνουν το κατώφλι εκκαθάρισης και 
δεν είναι αντικειμενικά μετρήσιμες ως 
άμεσα συνδεόμενες με την εμπορική 
δραστηριότητα σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.

Or. de

Τροπολογία 49
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που ένας μη 
χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος 
λαμβάνει θέσεις σε συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων οι 
οποίες υπερβαίνουν το κατώφλι 
εκκαθάρισης που πρόκειται να καθοριστεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο β), 
υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης 
που αναφέρεται στο άρθρο 3 όσον αφορά
όλες τις επιλέξιμες συμβάσεις του 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

2. Σε περίπτωση που ένας μη 
χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος 
λαμβάνει καθαρές θέσεις και ανοίγματα 
σε συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων οι οποίες υπερβαίνουν το 
κατώφλι εκκαθάρισης που πρόκειται να 
καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 
στοιχείο β), υπόκειται στην υποχρέωση 
εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 3 
όσον αφορά όλες τις επιλέξιμες συμβάσεις 
του εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που 
υπερβαίνουν το κατώφλι εκκαθάρισης 
εντός 90 συναπτών ημερών..

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι δυσανάλογο να μη λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των θέσεων οι συναλλαγές 
που είναι αντικειμενικά μετρήσιμες ως άμεσα συνδεόμενες με την εμπορική δραστηριότητα, 
αλλά και να υπόκεινται οι εν λόγω συναλλαγές κατά την υπέρβαση του κατωφλίου εκκαθάρισης 
στην υποχρέωση εκκαθάρισης.
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Τροπολογία 50
Philippe Lamberts

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που ένας μη 
χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος 
λαμβάνει θέσεις σε συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων οι 
οποίες υπερβαίνουν το κατώφλι 
εκκαθάρισης που πρόκειται να
καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 
στοιχείο β), υπόκειται στην υποχρέωση 
εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 3 
όσον αφορά όλες τις επιλέξιμες συμβάσεις 
του εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

2. Σε περίπτωση που ένας μη 
χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος 
λαμβάνει θέσεις σε συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ούτως 
ώστε η μέση θέση κατά τη διάρκεια 90 
ημερών να υπερβαίνει το κατώφλι που 
καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 
στοιχείο β), υπόκειται στην υποχρέωση 
εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 3 
όσον αφορά όλες τις επιλέξιμες συμβάσεις 
του εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

Or. en

Τροπολογία 51
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά τον υπολογισμό των θέσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι συναπτόμενες από 
μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο 
συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων οι οποίες είναι αντικειμενικά 
μετρήσιμες ως άμεσα συνδεόμενες με την 
εμπορική δραστηριότητα του εν λόγω 
αντισυμβαλλομένου ή με δραστηριότητες 
χρηματοδότησης διαθεσίμων.

Or. en
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Τροπολογία 52
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το κατώφλι ενημέρωσης· διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές με ποιο τρόπο θα καθόριζε μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ότι 
εξωχρηματιστηριακό παράγωγο είναι «αντικειμενικά μετρήσιμο ως άμεσα συνδεόμενο με 
εμπορικές δραστηριότητες» της εν λόγω οντότητας. Θα πρέπει να πραγματοποιείται ανάλυση 
των λοιπών συναλλαγών σε παράγωγα μη-ΔΛΠ 39. Η ανάλυση αυτή θα διεξαγόταν από την ίδια 
την επιχείρηση και θα πιστοποιούνταν από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα και η αξιοπιστία των εκθέσεων αυτών, ο εποπτικός φορέας 
μπορεί να δικαιούται να διεξαγάγει δειγματοληπτικούς ελέγχους και να θέτει ερωτήσεις στις 
οποίες θα υποχρεούται δια νόμου να απαντά η επιχείρηση.

Τροπολογία 53
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Κριτήρια με βάση τα οποία 
διαπιστώνεται εάν συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που 
είναι αντικειμενικά μετρήσιμες 
συνδέονται άμεσα  με την εμπορική 
δραστηριότητα μη χρηματοοικονομικού 
αντισυμβαλλομένου.

Or. de
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Τροπολογία 54
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Κριτήρια με βάση τα οποία 
διαπιστώνεται εάν συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που 
είναι αντικειμενικά μετρήσιμες 
συνδέονται άμεσα  με την εμπορική 
δραστηριότητα μη χρηματοοικονομικού 
αντισυμβαλλομένου.

Or. de

Τροπολογία 55
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία μια 
σύμβαση εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων κρίνεται αντικειμενικά 
μετρήσιμη ως άμεσα συνδεόμενη με την 
εμπορική δραστηριότητα. Τα 
κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
λαμβάνουν υπόψη ισχύουσες ρυθμίσεις 
και γενικής αποδοχής πρότυπα και 
διαδικασίες ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές με ποιο τρόπο θα καθόριζε μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ότι 
εξωχρηματιστηριακό παράγωγο είναι «αντικειμενικά μετρήσιμο ως άμεσα συνδεόμενο με 
εμπορικές δραστηριότητες» της εν λόγω οντότητας. Θα πρέπει να πραγματοποιείται ανάλυση 
των λοιπών συναλλαγών σε παράγωγα μη-ΔΛΠ 39. Η ανάλυση αυτή θα διεξαγόταν από την ίδια 
την επιχείρηση και θα πιστοποιούνταν από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή. Προκειμένου να 
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διασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα και η αξιοπιστία των εκθέσεων αυτών, ο εποπτικός φορέας 
μπορεί να δικαιούται να διεξαγάγει δειγματοληπτικούς ελέγχους και να θέτει ερωτήσεις στις 
οποίες θα υποχρεούται δια νόμου να απαντά η επιχείρηση.

Τροπολογία 56
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω τεχνικά κανονιστικά πρότυπα 
συμπεριλαμβάνουν ήδη ισχύουσες 
νομοθετικές ρυθμίσεις και γενικής 
αποδοχής πρότυπα και διαδικασίες 
ελέγχου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να πραγματοποιείται ανάλυση πέραν των προτύπων ΔΛΠ 39που θα πρέπει να 
ολοκληρώνει η ίδια η επιχείρηση και να πιστοποιείται από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα της ανάλυσης αυτής, ο εποπτικός φορέας 
πρέπει να έχει το δικαίωμα διεξαγωγής  ελέγχων στην επιχείρηση καθώς και διαβούλευσης με 
αυτήν.

Τροπολογία 57
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω τεχνικά κανονιστικά πρότυπα 
συμπεριλαμβάνουν ήδη ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις και γενικής 
αποδοχής πρότυπα και διαδικασίες 
ελέγχου.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να πραγματοποιείται ανάλυση πέραν των προτύπων ΔΛΠ 39που θα πρέπει να 
ολοκληρώνει η ίδια η επιχείρηση και να πιστοποιείται από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα της ανάλυσης αυτής, ο εποπτικός φορέας 
πρέπει να έχει το δικαίωμα διεξαγωγής  ελέγχων στην επιχείρηση καθώς και διαβούλευσης με 
αυτήν.

Τροπολογία 58
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κατώφλια αυτά καθορίζονται 
λαμβανομένης υπόψη της συστημικής 
σημασίας του αθροίσματος των καθαρών 
θέσεων και ανοιγμάτων ανά 
αντισυμβαλλόμενο και ανά κατηγορία 
παραγώγων.

Τα κατώφλια αυτά καθορίζονται 
λαμβανομένης υπόψη της συστημικής 
σημασίας του αθροίσματος των καθαρών 
θέσεων και ανοιγμάτων ανά 
αντισυμβαλλόμενο και ανά κατηγορία 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Η 
συστημική σπουδαιότητα του 
αθροίσματος των καθαρών θέσεων και 
ανοιγμάτων εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων εκτιμάται με βάση 
κατάλληλα ποσοτικά και ποιοτικά 
κριτήρια ανά κατηγορία 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, και 
ιδίως σχετικά με τα ανοίγματα 
χρηματοπιστωτικού κινδύνου σε 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 
συστημικής σπουδαιότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει τα ουσιώδη κριτήρια για τον καθορισμό των κατωφλίων 
και δεν θα πρέπει να ανατίθεται η αρμοδιότητα αυτή αποκλειστικά και μόνον στην ΕΑΚΑΑ. Η 
υποχρέωση εκκαθάρισης πρέπει να εξετάζεται με γνώμονα το βαθμό του συστημικού κινδύνου 
που διατρέχουν μη χρηματοοικονομικοί οργανισμοί με συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων στο χρηματοοικονομικό σύστημα της ΕΕ.
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Τροπολογία 59
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συστημική σπουδαιότητα του 
αθροίσματος των καθαρών θέσεων και 
ανοιγμάτων εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων εκτιμάται με βάση 
κατάλληλα ποσοτικά και ποιοτικά 
κριτήρια ανά κατηγορία 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, και 
ιδίως σχετικά με τα ανοίγματα 
χρηματοπιστωτικού κινδύνου σε 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 
συστημικής σπουδαιότητας .

Or. en

Τροπολογία 60
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά τον υπολογισμό των θέσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι συναπτόμενες από 
μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο 
συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων οι οποίες είναι αντικειμενικά 
μετρήσιμες ως άμεσα συνδεόμενες με την 
εμπορική δραστηριότητα του εν λόγω 
αντισυμβαλλομένου.

4. Κατά τον υπολογισμό των θέσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι συναπτόμενες από 
μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο 
συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων οι οποίες είναι αντικειμενικά 
μετρήσιμες ως άμεσα συνδεόμενες με την 
εμπορική δραστηριότητα του εν λόγω 
αντισυμβαλλομένου. Αντικειμενικά 
μετρήσιμες ως άμεσα συνδεόμενες με την 
εμπορική δραστηριότητα του εν λόγω 
αντισυμβαλλομένου είναι ιδίως 
συναλλαγές που αποβλέπουν στη 
διασφάλιση ή τη βελτιστοποίησης της 
εμπορικής δραστηριότητας.
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Or. de

Τροπολογία 61
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά τον υπολογισμό των θέσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι συναπτόμενες από 
μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο 
συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων οι οποίες είναι αντικειμενικά 
μετρήσιμες ως άμεσα συνδεόμενες με την 
εμπορική δραστηριότητα του εν λόγω 
αντισυμβαλλομένου.

4. Κατά τον υπολογισμό των θέσεων που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο, δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι συναπτόμενες από 
μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο 
συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων οι οποίες είναι αντικειμενικά 
μετρήσιμες ως άμεσα συνδεόμενες με την 
εμπορική δραστηριότητα του εν λόγω 
αντισυμβαλλομένου, της μητρικής ή της 
θυγατρικής επιχείρησης του 
αντισυμβαλλομένου ή άλλης θυγατρικής 
της μητρικής επιχείρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μη χρηματοοικονομικοί φορείς συχνά χρησιμοποιούν ενιαίο φορέα για το μετριασμό των 
κινδύνων ομίλου. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς του 
εμπορικού κινδύνου εντός του ομίλου χωρίς στο πλαίσιο αυτό να διακυβεύεται η υποχρέωση 
ενημέρωσης και εκκαθάρισης. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να ισχύουν νομικές απαιτήσεις
που καθορίζουν ποιες επιχειρήσεις που ανήκουν σε ένα όμιλο μπορούν να αντιμετωπίζουν 
εξωτερικούς αντισυμβαλλομένους για το μετριασμό εμπορικών κινδύνων. Εξαιρέσεις για 
συναλλαγές εντός των ομίλων αναγνωρίζονται επίσης σε άλλες καίριας σπουδαιότητας 
νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τη χρηματοπιστωτική αγορά (λ.χ. την οδηγία για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID)).

Τροπολογία 62
Philippe Lamberts

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά τον υπολογισμό των θέσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι συναπτόμενες από 
μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο 
συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών
παραγώγων οι οποίες είναι αντικειμενικά 
μετρήσιμες ως άμεσα συνδεόμενες με την 
εμπορική δραστηριότητα του εν λόγω 
αντισυμβαλλομένου.

4. Κατά τον υπολογισμό των θέσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι συναπτόμενες από 
μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο 
συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων οι οποίες είναι αντικειμενικά 
μετρήσιμες ως άμεσα συνδεόμενες με τη 
μείωση του κινδύνου αγοράς και του 
πιστωτικού κινδύνου στους οποίους 
εκτίθεται η εμπορική δραστηριότητα του 
εν λόγω αντισυμβαλλομένου.

Or. en

Τροπολογία 63
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η υποχρέωση εκκαθάρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1 
δεν ισχύει για συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που 
έχουν συναφθεί από τον εν λόγω μη 
χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο 
πριν από την ημερομηνία κατά την οποία 
ο μη χρηματοοικονομικός συμβαλλόμενος 
υπόκειται στην εν λόγω υποχρέωση 
εκκαθάρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να εκκαθαρίσει 
(πάραυτα) όλες τις ισχύουσες συμβάσεις του εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μετά από 
σημαντική υπέρβαση του κατωφλίου εκκαθάρισης, τούτο συνεπάγεται την επιβολή υποχρέωσης 
εκκαθάρισης για όλες τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα «αβυσσώδη" επίπεδα εκκαθάρισης ή 
ακόμη και ένα «σοκ» εκκαθάρισης. Σ’ αυτή την περίπτωση οι μη χρηματοοικονομικοί 
αντισυμβαλλόμενοι υποχρεούνται να προβούν αμέσως στην εκκαθάριση της συνολικής δέσμης 
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των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων τους. Τούτο θα προκαλέσει σημαντικούς κινδύνους 
ρευστότητας.

Τροπολογία 64
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η υποχρέωση εκκαθάρισης 
εξακολουθεί να ισχύει ενόσω οι καθαρές 
θέσεις και τα ανοίγματα του μη 
χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου 
σε συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων υπερβαίνουν το κατώφλι 
εκκαθάρισης και λήγουν μόλις οι εν λόγω 
καθαρές θέσεις και τα σχετικά ανοίγματα 
είναι χαμηλότερα από το κατώφλι 
εκκαθάρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν διευκρινίζει επαρκώς την πρακτική της εκκαθάρισης. Ένας μη 
χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να απαλλάσσεται πάντοτε από την 
υποχρέωση εκκαθάρισης εάν οι θέσεις του σε συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων 
είναι χαμηλότερες από το κατώφλι εκκαθάρισης. Σε αντίθετη περίπτωση, δημιουργούνται 
διακρίσεις μεταξύ μη χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων που υπερβαίνουν το κατώφλι 
εκκαθάρισης και εκείνων που δεν το υπερβαίνουν.

Τροπολογία 65
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι χρηματοοικονομικοί 1. Οι χρηματοοικονομικοί 



AM\858999EL.doc 31/44 PE460.628v01-00

EL

αντισυμβαλλόμενοι ή οι μη 
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι 
που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 
2, οι οποίοι συνάπτουν σύμβαση 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν 
εκκαθαρίζεται από κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο, μεριμνούν ώστε να 
διαθέτουν ενδεδειγμένες διαδικασίες και 
ρυθμίσεις για τη μέτρηση, την 
παρακολούθηση και τη μείωση του 
λειτουργικού και του πιστωτικού κινδύνου, 
οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

αντισυμβαλλόμενοι ή οι μη 
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι 
που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 
2, οι οποίοι συνάπτουν σύμβαση 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν 
εκκαθαρίζεται από κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο, μεριμνούν ώστε να 
διαθέτουν ενδεδειγμένες διαδικασίες και 
ρυθμίσεις για τη μέτρηση, την 
παρακολούθηση και τη μείωση του 
λειτουργικού και του πιστωτικού κινδύνου, 
οι οποίες περιλαμβάνουν ειδικότερα:

Or. de

Τροπολογία 66
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), η αξία 
των ανεξόφλητων συμβάσεων υπόκειται 
σε καθημερινή αποτίμηση και οι 
διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου 
προβλέπουν την έγκαιρη, επακριβή και 
κατάλληλα διαχωρισμένη ανταλλαγή 
παροχής ασφάλειας ή την ενδεδειγμένη 
και ανάλογη κατοχή κεφαλαίου.

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 67
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα 
στοιχεία α) και β) εφαρμόζονται μόνον σε 
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μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης 
σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2 
και μόνον από τη χρονική περίοδο 
έναρξης της υποχρέωσης εκκαθάρισης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή και εκ μέρους μη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των τεχνικών μείωσης κινδύνου 
που προβλέπει το άρθρο 8, μολονότι δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης, αντιτίθεται 
στη βασική αρχή της εξαίρεσης μη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από την υποχρέωση 
εκκαθάρισης.

Τροπολογία 68
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία 
κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να 
εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα 
που να διευκρινίζουν το μέγιστο χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 
σύναψης σύμβασης 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και 
της επιβεβαίωσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α).

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 69
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 
7δ του κανονισμού …/… [κανονισμός 
ΕΑΚΑΑ].

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 70
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει σχέδια των εν λόγω 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 
2012.

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 71
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία 
κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να 
εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα 
που να διευκρινίζουν τις ρυθμίσεις και τα 
επίπεδα παροχής ασφάλειας και 
κεφαλαίου που απαιτούνται για τη 
συμμόρφωση με την παράγραφο 1 
στοιχείο β) και την παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο.

Διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 72
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με τη νομική φύση του 
αντισυμβαλλομένου, τα κανονιστικά 
τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο εγκρίνονται σύμφωνα είτε 
με τα άρθρα [7 έως 7δ] του κανονισμού 
ΕΕ…/… [κανονισμός για την ΕΑΤ], είτε 
με τα άρθρα [7 έως 7δ] του κανονισμού 
ΕΕ…/… [κανονισμός ΕΑΚΑΑ], είτε με τα 
άρθρα [7 έως 7δ] του κανονισμού 
ΕΕ…/… [κανονισμός για την ΕΑΑΕΣ].

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 73
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΤ, η ΕΑΚΑΑ και η ΕΑΑΕΣ, από 
κοινού, υποβάλλουν στην Επιτροπή κοινό 
σχέδιο των εν λόγω κανονιστικών 
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 
2012.

Διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 74
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για 
την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση 
παράβασης των κανόνων του παρόντος 
τίτλου και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζεται η εφαρμογή 
τους. Οι κυρώσεις αυτές περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον διοικητικά πρόστιμα. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, ανάλογες και 
αποτρεπτικές.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για 
την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση 
παράβασης των κανόνων του παρόντος 
τίτλου και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζεται η εφαρμογή 
τους. Οι κυρώσεις αυτές περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον διοικητικά πρόστιμα. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, ανάλογες και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη ζητούν τη 
γνώμη της ΕΑΚΑΑ κατά τη θέσπιση και 
προσαρμογή των κανόνων τους για την 
επιβολή κυρώσεων.

Or. en

Τροπολογία 75
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για 
την εποπτεία των χρηματοοικονομικών 
και, ενδεχομένως, των μη 
χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων 
να δημοσιοποιούν κάθε κύρωση που έχει 
επιβληθεί για παραβάσεις των άρθρων 3 
έως 8, εκτός εάν η δημοσιοποίηση αυτή 
ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές ή να 
προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για 
την εποπτεία των χρηματοοικονομικών 
και, ενδεχομένως, των μη 
χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων 
να δημοσιοποιούν κάθε κύρωση που έχει 
επιβληθεί για παραβάσεις των άρθρων 3 
έως 8, εκτός εάν η δημοσιοποίηση αυτή 
ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές ή να 
προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Τα κράτη μέλη 
δημοσιεύουν, σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, εκθέσεις αξιολόγησης 
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σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
κανόνων τους για την επιβολή κυρώσεων.

Or. en

Τροπολογία 76
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος μερινά ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να διαθέτουν τις εξουσίες 
εποπτείας και έρευνας που είναι αναγκαίες 
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

2. Κάθε κράτος μέλος μερινά ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να διαθέτουν τους πόρους 
και τις εξουσίες εποπτείας και έρευνας που 
είναι αναγκαίες για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους.

Or. en

Τροπολογία 77
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή ή οιαδήποτε άλλη αρχή 
ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ, το σώμα και τις 
λοιπές σχετικές αρχές, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σχετικά με 
οιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
που αφορά κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, 
συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στις 
χρηματαγορές οι οποίες ενδέχεται να έχουν 
δυσμενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα της 
αγοράς και στη σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος σε κάποιο 
από τα κράτη μέλη όπου είναι 
εγκατεστημένος ο κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος ή κάποιο από τα 
εκκαθαριστικά του μέλη.

Η αρμόδια αρχή ή οιαδήποτε άλλη αρχή 
ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ, το σώμα και τις 
λοιπές σχετικές αρχές, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σχετικά με 
οιαδήποτε δυνητικής ή πραγματικής
κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αφορά 
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, 
συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στις 
χρηματαγορές οι οποίες ενδέχεται να έχουν 
δυσμενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα της 
αγοράς και στη σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος σε κάποιο 
από τα κράτη μέλη όπου είναι 
εγκατεστημένος ο κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος ή κάποιο από τα 
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εκκαθαριστικά του μέλη.

Or. en

Τροπολογία 78
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δέχεται 
μόνον άκρως ρευστοποιήσιμες ασφάλειες, 
με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
αγοράς, για την κάλυψη του ανοίγματός 
του έναντι των εκκαθαριστικών μελών του. 
Εφαρμόζει κατάλληλους συντελεστές 
αποκοπής για την αποτίμηση της αξίας, 
που αντικατοπτρίζουν το ενδεχόμενο να 
υποχωρήσει η αξία τους κατά το διάστημα 
μεταξύ της τελευταίας αναπροσαρμογής 
τους και της στιγμής κατά την οποία 
μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι έχουν 
ρευστοποιηθεί. Λαμβάνει υπόψη τον 
κίνδυνο ρευστότητας κατόπιν αθέτησης 
υποχρέωσης ενός συμμετέχοντος στην 
αγορά και τον κίνδυνο συγκέντρωσης σε 
ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που μπορεί 
να προκύψει κατά τον καθορισμό των 
αποδεκτών ασφαλειών και των σχετικών 
συντελεστών αποκοπής.

1. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δέχεται 
μόνον άκρως ρευστοποιήσιμες ασφάλειες, 
με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
αγοράς, για την κάλυψη του ανοίγματός 
του έναντι των εκκαθαριστικών μελών του. 
Όσον αφορά τους μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλόμενους, οι τραπεζικές 
εγγυήσεις ή τα παρεμφερή αξιόγραφα 
μπορούν ενδεχομένως να θεωρούνται 
αποδεκτά ως ασφάλειες. Ο κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει 
κατάλληλους συντελεστές αποκοπής για 
την αποτίμηση της αξίας, που 
αντικατοπτρίζουν το ενδεχόμενο να 
υποχωρήσει η αξία τους κατά το διάστημα 
μεταξύ της τελευταίας αναπροσαρμογής 
τους και της στιγμής κατά την οποία 
μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι έχουν 
ρευστοποιηθεί. Λαμβάνει υπόψη τον 
κίνδυνο ρευστότητας κατόπιν αθέτησης 
υποχρέωσης ενός συμμετέχοντος στην 
αγορά και τον κίνδυνο συγκέντρωσης σε 
ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που μπορεί 
να προκύψει κατά τον καθορισμό των 
αποδεκτών ασφαλειών και των σχετικών 
συντελεστών αποκοπής.

Or. en
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Τροπολογία 79
Philippe Lamberts

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος V – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τίτλος V διαγράφεται
Ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας

Or. en

Τροπολογία 80
Philippe Lamberts

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 48 διαγράφεται

Ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας
1. Ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος 
μπορεί να προβεί σε ρυθμίσεις 
διαλειτουργικότητας με άλλον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις των άρθρων 49 και 50.
2. Όταν καθορίζονται ρυθμίσεις 
διαλειτουργικότητας με άλλον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο, με σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών σε συγκεκριμένο τόπο 
διαπραγμάτευσης, ο κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος διαθέτει πρόσβαση 
χωρίς διακρίσεις στα δεδομένα που 
χρειάζεται για την άσκηση των 
καθηκόντων του από αυτόν τον 
συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης, 
καθώς και στο αντίστοιχο σύστημα 
διακανονισμού.
3. Η καθιέρωση ρυθμίσεων 
διαλειτουργικότητας ή η πρόσβαση σε 
ροή δεδομένων ή σε σύστημα 
διακανονισμού, όπως αναφέρονται στις 
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παραγράφους 1 και 2, περιορίζονται, 
άμεσα ή έμμεσα, μόνον για να μειωθούν 
οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις εν 
λόγω ρυθμίσεις ή πρόσβαση.

Or. en

Τροπολογία 81
Philippe Lamberts

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49 διαγράφεται

Διαχείριση κινδύνου

1. Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που 
προβαίνουν σε ρυθμίσεις 
διαλειτουργικότητας:
α) εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές, 
διαδικασίες και συστήματα, προκειμένου 
να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να 
διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους 
επιπρόσθετους κινδύνους που απορρέουν 
από τις ρυθμίσεις, ούτως ώστε να είναι σε 
θέση να ανταποκρίνονται στις 
υποχρεώσεις τους εγκαίρως·
β) συμφωνούν για τα αντίστοιχα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, 
συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοστέου 
δικαίου που διέπει τις σχέσεις τους·
γ) εντοπίζουν, παρακολουθούν και 
διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους 
πιστωτικούς κινδύνους και τους 
κινδύνους ρευστότητας, ούτως ώστε η 
αθέτηση υποχρέωσης από εκκαθαριστικό 
μέλος ενός κεντρικού αντισυμβαλλομένου 
να μην έχει επίδραση σε άλλον 
διαλειτουργικό κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο·
δ) εντοπίζουν, παρακολουθούν και 
αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες 
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αλληλεξαρτήσεις και συσχετίσεις που 
απορρέουν από τις ρυθμίσεις 
διαλειτουργικότητας, οι οποίες μπορεί να 
έχουν επίδραση στους πιστωτικούς 
κινδύνους και στους κινδύνους 
ρευστότητας που συνδέονται με τις 
συγκεντρώσεις των εκκαθαριστικών 
μελών και τους ενοποιημένους 
χρηματοοικονομικούς πόρους.
Για τους σκοπούς του στοιχείου β), οι 
κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι 
χρησιμοποιούν τους ίδιους κανόνες όσον 
αφορά τη χρονική στιγμή της εισαγωγής 
των εντολών μεταβίβασης στα αντίστοιχα 
συστήματά τους και τη χρονική στιγμή 
του αμετάκλητου, όπως αναφέρεται 
αναλόγως στην οδηγία 98/26/ΕΚ.
Για τους σκοπούς του στοιχείου γ), στους 
όρους των ρυθμίσεων περιγράφεται 
συνοπτικά η διαδικασία για τη διαχείριση 
των συνεπειών από την αθέτηση 
υποχρέωσης, σε περίπτωση αθέτησης 
υποχρέωσης από έναν από τους 
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, με τον 
οποίο υπάρχουν ρυθμίσεις 
διαλειτουργικότητας.
Για τους σκοπούς του στοιχείου δ), οι 
κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι ασκούν 
αυστηρούς ελέγχους όσον αφορά την 
επανενεχυρίαση των ασφαλειών των 
εκκαθαριστικών μελών, στο πλαίσιο των 
ρυθμίσεων, εάν επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες αρχές τους. Στις ρυθμίσεις 
περιγράφεται συνοπτικά πώς έχουν 
αντιμετωπιστεί οι εν λόγω κίνδυνοι, 
λαμβανομένης υπόψη της επαρκούς 
κάλυψης και της ανάγκης να περιοριστεί 
η μετάδοση.
2. Σε περίπτωση που διαφέρουν τα 
μοντέλα διαχείρισης κινδύνου, τα οποία 
χρησιμοποιούν οι κεντρικοί 
αντισυμβαλλόμενοι για την κάλυψη του 
ανοίγματός τους έναντι των 
εκκαθαριστικών μελών τους, καθώς και 
των αμοιβαίων ανοιγμάτων τους, οι 
κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι εντοπίζουν 
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τις διαφορές αυτές, αξιολογούν τους 
κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν 
από αυτές και λαμβάνουν μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης 
επιπρόσθετων χρηματοοικονομικών 
πόρων, τα οποία περιορίζουν τις 
επιπτώσεις τους στις ρυθμίσεις 
διαλειτουργικότητας, όπως και τις 
δυνητικές συνέπειές τους ως προς τους 
κινδύνους μετάδοσης και διασφαλίζουν 
ότι οι διαφορές αυτές δεν έχουν επίδραση 
στην ικανότητα εκάστου κεντρικού 
αντισυμβαλλομένου να διαχειρίζεται τις 
συνέπειες από την αθέτηση υποχρέωσης 
εκκαθαριστικού μέλους.

Or. en

Τροπολογία 82
Philippe Lamberts

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 50 διαγράφεται
Έγκριση των ρυθμίσεων 

διαλειτουργικότητας
1. Οι ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας 
υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση 
από τις αρμόδιες αρχές των σχετικών 
κεντρικών αντισυμβαλλομένων. 
Εφαρμόζεται η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 13.
2. Οι αρμόδιες αρχές δίδουν έγκριση για 
τις ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας μόνον 
εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του 
άρθρου 49, εφόσον οι τεχνικές 
προϋποθέσεις για την εκκαθάριση των 
συναλλαγών, βάσει των όρων των 
ρυθμίσεων, επιτρέπουν την ομαλή και 
εύρυθμη λειτουργία των χρηματαγορών 
και εφόσον οι ρυθμίσεις δεν υπονομεύουν 
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την αποτελεσματικότητα της εποπτείας.
3. Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι δεν 
πληρούνται οι απαιτήσεις της 
παραγράφου 2, εξηγεί εγγράφως, στις 
άλλες αρμόδιες αρχές και στους 
σχετικούς κεντρικούς 
αντισυμβαλλομένους, τις εκτιμήσεις της 
για τους κινδύνους. Ενημερώνει επίσης 
την ΕΑΚΑΑ, η οποία εκδίδει γνώμη 
σχετικά με το βάσιμο των εκτιμήσεων για 
τους κινδύνους ως αιτιολόγηση της 
άρνησης να εγκρίνει τις ρυθμίσεις 
διαλειτουργικότητας. Η γνώμη της 
ΕΑΚΑΑ τίθεται στη διάθεση όλων των 
ενδιαφερομένων κεντρικών 
αντισυμβαλλομένων. Εάν η αξιολόγηση 
της ΕΑΚΑΑ διαφέρει από την αξιολόγηση 
της σχετικής αρμόδιας αρχής, η εν λόγω 
αρχή επανεξετάζει τη θέση της, 
λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της 
ΕΑΚΑΑ.
4. Έως τις 30 Ιουνίου 2012, η ΕΑΚΑΑ 
εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές ή 
συστάσεις, προκειμένου να καταρτίζονται 
συνεπείς, αποδοτικές και 
αποτελεσματικές αξιολογήσεις των 
ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού 
…/… [κανονισμός ΕΑΚΑΑ].

Or. en

Τροπολογία 83
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών 
δημοσιεύει συνολικές θέσεις ανά 
κατηγορία παραγώγων για τις συμβάσεις οι 
οποίες του αναφέρονται.

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών 
δημοσιεύει, σε τακτά χρονικά διαστήματα 
και με εύκολα προσπελάσιμο τρόπο,
συνολικές θέσεις ανά κατηγορία 
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παραγώγων για τις συμβάσεις οι οποίες 
του αναφέρονται.

Or. en

Τροπολογία 84
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως την ίδια ημερομηνία, η Επιτροπή, σε 
συντονισμό με την ΕΑΚΑΑ και τις 
σχετικές τομεακές αρχές, αξιολογεί τη 
συστημική σημασία των συναλλαγών των 
μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων σε 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.

Έως την ίδια ημερομηνία, η Επιτροπή, σε 
συντονισμό με την ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) και τις 
σχετικές τομεακές αρχές, αξιολογεί τη 
συστημική σημασία των συναλλαγών των 
μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων σε 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, από 
κοινού με τυχόν προτάσεις για τη διαρκή 
καταλληλότητα της υποχρέωσης 
εκκαθάρισης, ή τροποποιήσεις της 
υποχρέωσης εκκαθάρισης, σύμφωνα με 
το άρθρο 7 για μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση του αντίκτυπου εκ μέρους της Επιτροπής για τον παρόντα κανονισμό δεν αναλύει 
εάν μη χρηματοοικονομικοί τομείς της βιομηχανίας και/ή συναλλαγές μη χρηματοοικονομικών 
επιχειρήσεων σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα επιβάλλουν συστημικούς κινδύνους στο 
ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα και αν η επιβολή υποχρέωσης εκκαθάρισης για 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα σε περίπτωση υπέρβασης κατωφλίου εκκαθάρισης είναι 
αιτιολογημένη. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να αιτιολογήσει την επιβολή 
υποχρέωσης εκκαθάρισης για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα στον μη χρηματοοικονομικό 
τομέα σε περίπτωση υπέρβασης κατωφλίου εκκαθάρισης.
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