
AM\900874EL.doc PE488.030v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2011/0296(COD)

4.5.2012

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 9

Σχέδιο γνωμοδότησης
Holger Krahmer
(PE486.103v01-00)

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την 
τροποποίηση του κανονισμού [EMIR] για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, 
τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών

Πρόταση κανονισμού
(COM(2011)0652 – C7 0359/2011 – 2011/0296(COD))



PE488.030v01-00 2/10 AM\900874EL.doc

EL

AM_Com_LegOpinion



AM\900874EL.doc 3/10 PE488.030v01-00

EL

Τροπολογία 1
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που 
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ και ΜΟΔ. Η 
απαίτηση αυτή ισχύει επίσης και για τις 
επιδεκτικές ενέργειας εκδηλώσεις 
ενδιαφέροντος. Οι ρυθμιζόμενες αγορές 
και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις πληροφορίες 
αυτές στο κοινό συνεχώς κατά τις 
κανονικές ώρες συναλλαγής.

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα 
διαπραγμάτευσης, δημοσιοποιούν τις τιμές 
και το βάθος του συναλλακτικού 
ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές όσον 
αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που
ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων 
τους για τις ομολογίες και τα δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που υπόκεινται στις υποχρεώσεις
διαπραγμάτευσης του άρθρου 24. Η 
απαίτηση αυτή ισχύει επίσης και για τις 
επιδεκτικές ενέργειας εκδηλώσεις 
ενδιαφέροντος. Οι ρυθμιζόμενες αγορές 
και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαθέτουν τις πληροφορίες 
αυτές στο κοινό συνεχώς κατά τις 
κανονικές ώρες συναλλαγής.

Αυτή η υποχρέωση δημοσίευσης δεν 
ισχύει για τις συναλλαγές σε παράγωγα μη 
χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων 
οι οποίοι περιορίζουν τους αντικειμενικά 
μετρήσιμους κινδύνους που έχουν άμεση 
σχέση με τη δραστηριότητα των 
επιχειρήσεων ή τη χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων αυτού του 
αντισυμβαλλόμενου.

Or. en



PE488.030v01-00 4/10 AM\900874EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Τα παράγωγα που χρησιμοποιούνται από μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις είναι 
προσαρμοσμένα ειδικά για να αντισταθμίζουν τους κινδύνους ευέλικτα και αποτελεσματικά από 
την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η τροπολογία εξαιρεί αυτές τις συναλλαγές από 
προϋποθέσεις διαφάνειας επειδή η δημοσιοποίηση αυτών των εξατομικευμένων συναλλαγών 
είναι πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία 2
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ δημοσιοποιούν την τιμή, τον 
όγκο και τον χρόνο των συναλλαγών που 
εκτελούνται για τις ομολογίες και τα 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ 
δημοσιοποιούν τις λεπτομέρειες όλων 
αυτών των συναλλαγών όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο 
ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες.

1. Οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων και οι 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΜΟΔ δημοσιοποιούν την τιμή, τον 
όγκο και τον χρόνο των συναλλαγών που 
εκτελούνται για τις ομολογίες και τα 
δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, για τα 
δικαιώματα εκπομπής και για τα παράγωγα 
που υπόκεινται στις υποχρεώσεις
διαπραγμάτευσης του άρθρου 24. Οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ 
δημοσιοποιούν τις λεπτομέρειες όλων 
αυτών των συναλλαγών όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο 
ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες.

Αυτή η υποχρέωση δημοσίευσης δεν 
ισχύει για τις συναλλαγές σε παράγωγα μη 
χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων 
οι οποίοι περιορίζουν τους αντικειμενικά 
μετρήσιμους κινδύνους που έχουν άμεση 
σχέση με τη δραστηριότητα των 
επιχειρήσεων ή τη χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων αυτού του 
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αντισυμβαλλόμενου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παράγωγα που χρησιμοποιούνται από μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις είναι 
προσαρμοσμένα ειδικά για να αντισταθμίζουν τους κινδύνους ευέλικτα και αποτελεσματικά από 
την επιχειρηματική δραστηριότητα.  Η τροπολογία εξαιρεί αυτές τις συναλλαγές από 
προϋποθέσεις διαφάνειας επειδή η δημοσιοποίηση αυτών των εξατομικευμένων συναλλαγών 
είναι πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία 3
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
παρέχουν δεσμευτικά ζεύγη εντολών για 
την αγορά και πώληση ομολογιών και 
δομημένων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο, δικαιωμάτων εκπομπής και 
παραγώγων που είναι επιλέξιμα προς 
εκκαθάριση ή είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, όταν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές 
παρέχουν δεσμευτικά ζεύγη εντολών για 
την αγορά και πώληση ομολογιών και 
δομημένων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
για τα οποία έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο, δικαιωμάτων εκπομπής και 
παραγώγων που υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις διαπραγμάτευσης του 
άρθρου 24, όταν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να απαιτείται από τον συστηματικό εσωτερικοποιητή να παρέχει την ίδια τιμή για το εν λόγω 
μέσο για όλους τους πελάτες θα τους παρεμποδίζει να διαφοροποιούν τις τιμές λαμβάνοντας 
υπόψη τον κίνδυνο του αντισυμβαλλόμενου πράγμα που έχει σημασία στις εξατομικευμένες 
συναλλαγές παραγώγων με μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.  Επομένως, η απαίτηση για 
παροχή δεσμευτικών ζευγών εντολών θα πρέπει να περιορίζεται σε παράγωγα που δεν είναι 
εξατομικευμένα, είναι επαρκώς ρευστοποιήσιμα και ως εκ τούτου αποτελούν υποχρεωτικά 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ. 
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Τροπολογία 4
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτή η υποχρέωση δημοσίευσης δεν 
ισχύει για αυτού του είδους τις 
συναλλαγές σε παράγωγα μη 
χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων 
οι οποίοι περιορίζουν τους αντικειμενικά 
μετρήσιμους κινδύνους που έχουν άμεση 
σχέση με τη δραστηριότητα των 
επιχειρήσεων ή τη χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων αυτού του 
αντισυμβαλλόμενου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να απαιτείται από τον συστηματικό εσωτερικοποιητή να παρέχει την ίδια τιμή για το εν λόγω 
μέσο για όλους τους πελάτες θα τους παρεμποδίζει να διαφοροποιούν τις τιμές λαμβάνοντας 
υπόψη τον κίνδυνο του αντισυμβαλλόμενου πράγμα που έχει σημασία στις εξατομικευμένες 
συναλλαγές παραγώγων με μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.  Επομένως, η απαίτηση για 
παροχή δεσμευτικών ζευγών εντολών θα πρέπει να περιορίζεται σε παράγωγα που δεν είναι 
εξατομικευμένα, είναι επαρκώς ρευστοποιήσιμα και ως εκ τούτου αποτελούν υποχρεωτικά 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ. 

Τροπολογία 5
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
ομολογίες και δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε 
για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε 
ομολογίες και δομημένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι 
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εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, σε 
δικαιώματα εκπομπής και σε παράγωγα 
που είναι επιλέξιμα προς εκκαθάριση ή 
αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο [6] 
του κανονισμού [EMIR] ή είναι εισηγμένα 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, 
ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο και την 
τιμή των συναλλαγών αυτών και τον χρόνο 
κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. Οι 
πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.

εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει 
δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο, σε 
δικαιώματα εκπομπής και σε παράγωγα 
που υπόκεινται στις υποχρεώσεις 
διαπραγμάτευσης του άρθρου 24, 
ανακοινώνουν δημόσια τον όγκο και την 
τιμή των συναλλαγών αυτών και τον χρόνο 
κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. Οι 
πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται 
μέσω ΕΜΔ.

Αυτή η υποχρέωση δημοσίευσης δεν 
ισχύει για αυτού του είδους τις 
συναλλαγές σε παράγωγα μη 
χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων 
οι οποίοι περιορίζουν τους αντικειμενικά 
μετρήσιμους κινδύνους που έχουν άμεση 
σχέση με τη δραστηριότητα των 
επιχειρήσεων ή τη χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων αυτού του 
αντισυμβαλλόμενου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παράγωγα που χρησιμοποιούνται από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες είναι 
προσαρμοσμένα ειδικά για να αντισταθμίζουν ευέλικτα και αποτελεσματικά τους κινδύνους από 
την επιχειρηματική δραστηριότητα.  Η τροπολογία εξαιρεί αυτές τις συναλλαγές από 
προϋποθέσεις διαφάνειας επειδή η δημοσιοποίηση αυτών των εξατομικευμένων συναλλαγών 
είναι πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία 6
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η υποχρέωση διαπραγμάτευσης δεν 
ισχύει για ενεργειακά προϊόντα χονδρικής 
που υπόκεινται σε κατάλληλο έλεγχο από 
τις αρμόδιες αρχές προληπτικής 
εποπτείας όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 
για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια 
στη χονδρική αγορά ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία υποχρέωσης διαπραγμάτευσης που ορίζεται στον κανονισμό για αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR) μπορεί να περιορίσει το πεδίο που αναγνωρίζεται στον 
κανονισμό EMIR. Επιπροσθέτως δεν λαμβάνει υπόψη τους κανόνες που εισήχθησαν για τις 
αγορές ενέργειες χονδρικής με τον κανονισμό 2011/1227/ΕΚ για την ακεραιότητα των αγορών.

Τροπολογία 7
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η προτεινόμενη ενέργεια αντιμετωπίζει 
απειλή για την προστασία των επενδυτών ή 
την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα 
των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης·

α) η προτεινόμενη ενέργεια αντιμετωπίζει 
απειλή για την προστασία των επενδυτών ή 
την εύρυθμη λειτουργία, την οικονομική 
χρησιμότητα και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οικονομική χρησιμότητα των αγορών - η ικανότητά τους να παρέχουν δημοσιοποίηση των 
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τιμών και η ικανότητα να αντισταθμίζουν τους κινδύνους που δεν μπορεί κανείς να αποφύγει -
είναι αναμφισβήτητα η πρωταρχική λειτουργία που πρέπει να διαφυλάξουν οι εποπτικές αρχές 
με τις ενέργειές τους. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί μέρος της αποστολής τους (και της ΕΑΚΑΑ) 
όπως ισχύει για την CFTC των ΗΠΑ.

Τροπολογία 8
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η αρμοδιότητα ανατίθεται στην 
Επιτροπή για χρονικό διάστημα πέντε ετών 
από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την αρμοδιότητα που της έχει ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της πενταετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση παρατείνεται για 
περιόδους ίσης διάρκειας, εφόσον δεν 
διατυπωθεί σχετικώς αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
το αργότερο τρεις μήνες πριν από το 
πέρας εκάστης περιόδου.

Or. ro

Τροπολογία 9
Herbert Reul, Holger Krahmer, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για τα πρόσωπα των οποίων η κύρια 
δραστηριότητα συνίσταται σε συναλλαγές 
σε εμπορεύματα ή/και παράγωγα επί 
εμπορευμάτων για ίδιο λογαριασμό, ο 
κανονισμός εφαρμόζεται πλήρως μόνον 
από την …*. Όταν τα πρόσωπα που 
διενεργούν συναλλαγές σε εμπορεύματα 
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ή/και παράγωγα επί εμπορευμάτων για 
ίδιο λογαριασμό αποτελούν μέρος ομίλου, 
κύρια δραστηριότητα του οποίου είναι η 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών δυνάμει 
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ή τραπεζικών 
υπηρεσιών δυνάμει της οδηγίας 
2000/12/ΕΚ, ο παρών κανονισμός 
εφαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2.
__________
* ΕΕ: εισάγεται η ημερομηνία δύο έτη 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού  

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο MiFIR στο μέλλον θα ισχύει σε νεοεισερχόμενους που προηγουμένως δεν ενέπιπταν στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, οι οποίοι θα είναι για πρώτη φορά υποχρεωμένοι να 
τηρήσουν τις πολύπλοκες απαιτήσεις του και να αναδιαρθρωθούν αναλόγως, πράγμα που δεν 
συμβαίνει με τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει απλώς να τηρήσουν 
πρόσθετες απαιτήσεις. Για τον λόγο αυτό θα χρειασθούν μεγαλύτερη προθεσμία εκτέλεσης. 


