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Τροπολογία 13
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 86 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαγορευθεί η υπέρμετρη κερδοσκοπία επί των εμπορευμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η 
χρήση λοιπών ελέγχων πρέπει να αποτελεί πρόσθετο μέτρο και όχι εναλλακτική λύση της 
χρήσης περιορισμού των θέσεων. Εντούτοις, κατά τον καθορισμό των ορίων αυτών πρέπει να 
διαφοροποιούνται οι θέσεις που σχετίζονται με εμπορική δραστηριότητα σε σχέση με τα 
εμπορεύματα από τις λοιπές θέσεις.

Τροπολογία 14
Ivailo Kalfin
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στα πρόσωπα που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες αποκλειστικά στις 
μητρικές τους επιχειρήσεις, στις 
θυγατρικές τους επιχειρήσεις ή σε άλλες 
θυγατρικές επιχειρήσεις των μητρικών 
τους επιχειρήσεων,

(β) στα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων 
των επιχειρήσεων υπό ενιαία διεύθυνση,
που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες 
αποκλειστικά στις μητρικές τους 
επιχειρήσεις, στις θυγατρικές τους 
επιχειρήσεις ή σε άλλες θυγατρικές 
επιχειρήσεις των μητρικών τους 
επιχειρήσεων,

Or. en

Τροπολογία 15
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) είναι μέλη ή συμμετέχουν σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ· or

ii) είναι μέλη ή συμμετέχουν σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ και διενεργούν 
αλγοριθμικές συναλλαγές· or

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση πρέπει να διασαφηνιστεί, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πραγματική οικονομία 
δεν καταλήγει να κυβερνάται από τους κανόνες MiFID σε κάθε χρηματιστηριακή συναλλαγή
(ακόμα και μικρότερης κλίμακας)- για παράδειγμα, για τη διασφάλιση έναντι του κινδύνου της 
τιμής του εμπορεύματος και του συναλλαγματικού κινδύνου ή για την αγορά ή πώληση μετοχών 
που ανήκουν στην εταιρεία.

Τροπολογία 16
Ivailo Kalfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Πρόσωπα που εξαιρούνται βάσει του
εδαφίου (i) δεν χρειάζεται να πληρούν και 
τις προϋποθέσεις του παρόντος εδαφίου 
για να εξαιρεθούν.

Η εξαίρεση αυτή ισχύει για πρόσωπα τα 
οποία κατά τη διαπραγμάτευση 
δικαιωμάτων εκπομπών δεν παρέχουν 
λοιπές επενδυτικές υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες, πέρα από τις πράξεις 
που διενεργούν για ίδιο λογαριασμό και 
όχι εκτελώντας εντολές πελατών, και τα 
οποία είναι κάτοχοι ή άμεσοι διαχειριστές 
εγκαταστάσεων υπό την έννοια της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 17
Olle Schmidt, Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Πρόσωπα που εξαιρούνται βάσει του 
άρθρου 2 παράγραφος 1 εδάφιο (i) τα 
οποία διενεργούν πράξεις για ίδιο 
λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικά μέσα ως 
μέλη ή συμμετέχοντες σε ρυθμιζόμενη 
αγορά ή ΠΜΔ, επίσης και ως ειδικοί 
διαπραγματευτές για παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, δικαιώματα εκπομπών ή 
παράγωγά τους δεν χρειάζεται να πληρούν 
και τους όρους της παρούσας εξαίρεσης·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασαφηνιστεί η σχέση μεταξύ των εξαιρέσεων των σημείων δ) και i).

Τροπολογία 18
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο i – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σε 
σχέση με παράγωγα επί εμπορευμάτων, 
συμβάσεις παραγώγων που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι 
Τμήμα Γ 10, δικαιώματα εκπομπών ή 
παράγωγα αυτών, σε πελάτες, υπό τον 
όρο ότι:
(i) τα πρόσωπα αυτά επιτρέπουν στους 
πελάτες να εκτελούν τις βιομηχανικές 
τους δραστηριότητες με την παροχή 
βασικής υποδομής και υπηρεσιών και
(ii) η κύρια δραστηριότητα των πελατών 
σε επίπεδο ομίλου δεν είναι η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών υπό την έννοια 
της παρούσας οδηγίας ή τραπεζικών 
υπηρεσιών υπό την έννοια της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ,
ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι όροι ισότιμου ανταγωνισμού είναι απαραίτητοι για μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες που 
διαπραγματεύονται για ίδιο λογαριασμό χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και για μικρότερους 
συμμετέχοντες στην αγορά, οι οποίοι για να είναι ανταγωνιστικοί πρέπει να χρησιμοποιούν 
τόπους παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών στήριξης και της τεχνογνωσίας) 
τους οποίους διαχειρίζονται τρίτα μέρη. Οι διαχειριστές των τόπων παραγωγής που ενεργούν 
για ίδιο λογαριασμό για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε μικρότερες εταιρείες που 
εκτελούν τις βιομηχανικές δραστηριότητές τους εντός των χώρων τους πρέπει επίσης να 
αποκλείονται όταν η δραστηριότητα αυτή είναι παρεπόμενη της κύριας δραστηριότητάς τους.
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Τροπολογία 19
Olle Schmidt, Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο i – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αποφυγή διακρίσεων εις βάρος των μικρών και μεσαίων 
εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν δύνανται να συμμετάσχουν άμεσα στις 
χρηματιστηριακές αγορές για τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την κύρια 
δραστηριότητά τους και συστήνουν κοινές οντότητες ή συμμετέχουν σε στρατηγικές συμφωνίες 
με τρίτες οντότητες, για να δημιουργήσουν την «κρίσιμη μάζα» για να εισέλθουν στις 
χρηματιστηριακές αγορές, με στόχο τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με τις 
εισροές/εκροές περιουσιακών στοιχείων των ιδιοκτητών/αντισυμβαλλόμενων.

Τροπολογία 20
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο i – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

αυτό αποτελεί παρεπόμενη δραστηριότητα 
ως προς την κύρια δραστηριότητά τους, 
θεωρούμενη σε επίπεδο ομίλου, και ότι η 
εν λόγω κύρια δραστηριότητά τους δεν 
είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας 
ούτε η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών 
βάσει της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, και ότι το 
μέγεθος της παρεπόμενης 
δραστηριότητας δεν αντιστοιχεί σε 
συστημικά σημαντικό μερίδιο των 
αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δύο διαπραγματευτικές δραστηριότητες παρόμοιας σπουδαιότητας δεν θα πρέπει να τυγχάνουν 
διαφορετικής μεταχείρισης. Η εξαίρεση μιας σημαντικής διαπραγματευτικής δραστηριότητας 
μόνο επειδή διεξάγεται εντός εταιρείας της οποίας η κύρια δραστηριότητα είναι διαφορετική δεν 
δικαιολογείται από οικονομικής απόψεως ή για λόγους λειτουργίας της αγοράς. Η ΕΑΚΑΑ 
πρέπει να προσδιορίσει τι σημαίνει «σημαντική» για μια συγκεκριμένη αγορά.

Τροπολογία 21
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο i – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αποφυγή διακρίσεων εις βάρος των εμπορικών εταιρειών, οι 
οποίες δεν δύνανται να συμμετάσχουν άμεσα στις χρηματιστηριακές αγορές για τη διαχείριση 
κινδύνων που σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητά τους. Οι εταιρείες αυτές συστήνουν 
κυρίως μη ενοποιημένους ομίλους με την εταιρεία διαπραγμάτευσης, για να δημιουργήσουν την
«κρίσιμη μάζα» για να εισέλθουν στις χρηματιστηριακές αγορές. Οι ισχύοντες ορισμοί των 
μητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων δεν είναι κατάλληλοι στη συγκεκριμένη περίπτωση 
διότι δεν λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τα χαρακτηριστικά της δομής αυτής της εταιρείας.

Τροπολογία 22
Ivailo Kalfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιδ) στους διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ ή 
στο άρθρο 2 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους βάσει των εν λόγω 
οδηγιών ή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
714/2009 ή του κανονισμού (ΕΚ) 
715/2009 ή των κωδικών των δικτύων ή 
κατευθυντήριων γραμμών που έχουν 
εκδοθεί δυνάμει των εν λόγω κανονισμών.

(ιδ) στους διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 4 και στο άρθρο 
2 παράγραφος 6 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ 
ή στο άρθρο 2 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους βάσει των εν λόγω 
οδηγιών ή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
714/2009 ή του κανονισμού (ΕΚ) 
715/2009 ή των κωδικών των δικτύων ή 
κατευθυντήριων γραμμών που έχουν 
εκδοθεί δυνάμει των εν λόγω κανονισμών, 
καθώς και τους παρόχους υπηρεσιών για 
τις δραστηριότητες οι οποίοι συνδέονται 
αποκλειστικά με τις εν λόγω οντότητες.

Or. en

Τροπολογία 23
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1



PE488.031v01-00 10/33 AM\900875EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δύο διαπραγματευτικές δραστηριότητες παρόμοιας σπουδαιότητας δεν θα πρέπει να τυγχάνουν 
διαφορετικής μεταχείρισης. Η εξαίρεση μιας σημαντικής διαπραγματευτικής δραστηριότητας 
μόνο επειδή διεξάγεται εντός εταιρείας της οποίας η κύρια δραστηριότητα είναι διαφορετική δεν 
δικαιολογείται από οικονομικής απόψεως ή για λόγους λειτουργίας της αγοράς. Η ΕΑΚΑΑ 
πρέπει να προσδιορίσει τι σημαίνει «σημαντική» για μια συγκεκριμένη αγορά.

Τροπολογία 24
Olle Schmidt, Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για την 
διεξαγωγή της δραστηριότητας.

– το μερίδιο του κεφαλαίου που 
χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή της 
δραστηριότητας σε σχέση με το κεφάλαιο 
σε επίπεδο ομίλου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να οριστεί μια δραστηριότητα παρεπόμενη της κύριας δραστηριότητας μη 
χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου πρέπει να ληφθούν υπόψη περισσότερα στοιχεία. Αυτό 
έχει ιδιαίτερη σημασία για τις εταιρείες ενέργειας, οι οποίες πρέπει να αναπτύξουν 
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δραστηριότητες και σε χρηματοπιστωτικά μέσα, για τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με 
τις διακυμάνσεις των τιμών των εμπορευμάτων που χρειάζονται για τις εμπορικές 
δραστηριότητες στον όμιλό τους.

Τροπολογία 25
Olle Schmidt, Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τη σχέση της δραστηριότητας με τη 
διαχείριση κινδύνων που απορρέουν από 
τα εμπορεύματα ή λοιπών κινδύνων που 
απορρέουν από την εμπορική 
δραστηριότητα του ομίλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να οριστεί μια δραστηριότητα παρεπόμενη της κύριας δραστηριότητας μη 
χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου πρέπει να ληφθούν υπόψη περισσότερα στοιχεία. Αυτό 
έχει ιδιαίτερη σημασία για τις εταιρείες ενέργειας, οι οποίες πρέπει να αναπτύξουν 
δραστηριότητες και σε χρηματοπιστωτικά μέσα, για τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με 
τις διακυμάνσεις των τιμών των εμπορευμάτων που χρειάζονται για τις εμπορικές 
δραστηριότητες στον όμιλό τους.

Τροπολογία 26
Ivailo Kalfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πρόσωπα που εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
δυνάμει της παραγράφου 1 δεν απολαύουν 
της προβλεπόμενης στα άρθρα 36 και 37 
αντιστοίχως ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών/άσκησης δραστηριοτήτων και 
ίδρυσης υποκαταστημάτων.

2. Τα πρόσωπα που εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
δυνάμει της παραγράφου 1 δεν απολαύουν 
της προβλεπόμενης στα άρθρα 36 και 37 
αντιστοίχως ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών/άσκησης δραστηριοτήτων και 
ίδρυσης υποκαταστημάτων. Στην 
περίπτωση θυγατρικής εταιρείας, η 
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σύγκριση πρέπει να γίνεται με το 
κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για τις 
δραστηριότητες του ομίλου.

Or. en

Τροπολογία 27
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25a) «επίπεδο ομίλου»: επιχειρήσεις που 
συστήνουν όμιλο αμοιβαίας ή μονομερούς 
συμμετοχής, σε ενοποιημένη ή μη 
ενοποιημένη βάση· στο πλαίσιο αυτό ο 
όμιλος θεωρείται ως μία επιχείρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αποφυγή διακρίσεων εις βάρος των εμπορικών εταιρειών, οι 
οποίες δεν δύνανται να συμμετάσχουν άμεσα στις χρηματιστηριακές αγορές για τη διαχείριση 
κινδύνων που σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητά τους. Οι εταιρείες αυτές συστήνουν 
κυρίως μη ενοποιημένους ομίλους με την εταιρεία διαπραγμάτευσης, για να δημιουργήσουν την
«κρίσιμη μάζα» για να εισέλθουν στις χρηματιστηριακές αγορές. Οι ισχύοντες ορισμοί των 
μητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων δεν είναι κατάλληλοι στη συγκεκριμένη περίπτωση 
διότι δεν λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τα χαρακτηριστικά της δομής αυτής της εταιρείας.

Τροπολογία 28
Ivailo Kalfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33a) «συναλλαγή που επιφέρει 
αντικειμενικά μετρήσιμη μείωση των 
κινδύνων που συνδέονται άμεσα με την 
εμπορική δραστηριότητα ή τη 
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δραστηριότητα χρηματοδότησης της 
επιχείρησης»: συναλλαγή της οποίας ο 
στόχος, σε επίπεδο ομίλου και σε 
συνδυασμό με άλλες συμβάσεις, είναι να 
μειώσει:
(i) την πιθανή έκθεση σε μεταβολές της 
τρέχουσας αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων, των υπηρεσιών, των εισροών, 
των προϊόντων, των εμπορευμάτων, των 
στοιχείων παθητικού που ο 
αντισυμβαλλόμενος ή ο όμιλός του 
κατέχει, παράγει, κατασκευάζει, 
επεξεργάζεται, παρέχει, αγοράζει, 
εμπορεύεται, μισθώνει, πωλεί ή 
αναλαμβάνει ή εύλογα προβλέπεται ότι θα 
κατέχει, θα παράγει, θα κατασκευάζει, θα 
επεξεργάζεται, θα παρέχει, θα αγοράζει, 
θα εμπορεύεται, θα μισθώνει, θα πωλεί ή 
θα αναλαμβάνει κατά τη συνήθη ροή των 
δραστηριοτήτων του· ή
(ii) την πιθανή έκθεση σε μεταβολές της 
τρέχουσας αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων, των υπηρεσιών, των εισροών, 
των προϊόντων, των εμπορευμάτων, των 
στοιχείων παθητικού που αναφέρονται 
στο στοιχείο α) και απορρέουν από τις 
διακυμάνσεις των επιτοκίων, του 
πληθωρισμού, των τιμών συναλλάγματος, 
των τιμών των εμπορευμάτων και των 
δικαιωμάτων εκπομπών ή λοιπών 
σχετικών μεταβλητών.

Or. en

Τροπολογία 29
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33a) «υπέρμετρη κερδοσκοπία»: 
δραστηριότητα διαπραγμάτευσης 
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εμπορευμάτων μέσω συμβάσεων 
πώλησης των εμπορευμάτων αυτών για 
μελλοντική παράδοση που βασίζεται ή 
υπόκειται στους κανόνες των 
προθεσμιακών αγορών ή των 
μηχανισμών εκτέλεσης συναλλαγών 
παραγώγων, ή στους μηχανισμούς 
ηλεκτρονικών συναλλαγών σε σχέση με 
μια σημαντική σύμβαση ανακάλυψης της 
τιμής, και προκαλεί ξαφνικές ή 
παράλογες διακυμάνσεις ή 
αδικαιολόγητες αλλαγές στην τιμή των εν 
λόγω εμπορευμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κερδοσκόποι είναι απαραίτητοι για τις αγορές εμπορευμάτων, καθώς παρέχουν ρευστότητα 
για αντιστάθμιση κινδύνου καλή τη πίστει όταν υπάρχει ανισορροπία μεταξύ μακροπρόθεσμων 
και βραχυπρόθεσμων αντισταθμιστών Ωστόσο, σε ορισμένες αγορές εμπορευμάτων οι 
αντισταθμιστές υπολείπονται των κερδοσκόπων, με αποτέλεσμα τα επίπεδα και η 
μεταβλητότητα των τιμών να κινδυνεύουν να μην καθορίζονται πλέον από τα θεμελιώδη 
μεγέθη. Ο ορισμός της «υπέρμετρης κερδοσκοπίας» δικαιολογεί περαιτέρω την επέμβαση των 
εποπτικών αρχών και των αγορών για την προστασία των συμφερόντων των αντισταθμιστών.

Τροπολογία 30
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 33 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33β) «συναλλαγή αντιστάθμισης κινδύνου 
καλή τη πίστει»: 
(a) συναλλαγή ή θέση η οποία:
(i) αποτελεί υποκατάστατο συναλλαγών 
που διενεργήθηκαν ή πρόκειται να 
διενεργηθούν ή θέσεων που αναλήφθησαν 
ή πρόκειται να αναληφθούν αργότερα σε 
ένα φυσικό δίαυλο εμπορίας·
(ii) είναι οικονομικά κατάλληλη για τη 
μείωση κινδύνων στον κώδικα 
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δεοντολογίας και τη διοίκηση μιας 
εταιρικής εταιρείας· και
(iii) προκύπτει από πιθανή μεταβολή της 
αξίας:
- περιουσιακών στοιχείων που ένα 
πρόσωπο κατέχει, παράγει, κατασκευάζει, 
επεξεργάζεται ή εμπορεύεται ή 
προβλέπεται να κατέχει, παράγει, 
κατασκευάζει, επεξεργάζεται ή 
εμπορεύεται·
- στοιχείων παθητικού ενός προσώπου ή 
στοιχείων παθητικού που προβλέπεται να 
προκύψουν για ένα πρόσωπο· ή
- υπηρεσιών που ένα πρόσωπο παρέχει, 
αγοράζει ή προβλέπεται να παρέχει ή να 
αγοράζει·
ή
(β) συναλλαγή ή θέση η οποία μειώνει 
τους κινδύνους που ενέχει μια θέση 
παραγώγου που:
(i) εκτελέστηκε έναντι 
αντισυμβαλλομένου για τον οποίο η 
συναλλαγή αποτελούσε συναλλαγή 
αντιστάθμισης κινδύνου καλή τη πίστει 
σύμφωνα με το σημείο α) ή
(ii) τηρεί τις προϋποθέσεις του σημείου 
α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προαχθούν τα οικονομικά οφέλη των αγορών εμπορευμάτων πρέπει να οριστεί η 
αντιστάθμιση κινδύνου. Η εποπτεία των αγορών πρέπει να προωθήσει τα συμφέροντα των 
μερών που εκτίθενται στις τιμές των εμπορευμάτων ως αναπόφευκτη συνέπεια των 
δραστηριοτήτων τους και όχι λόγω στοιχημάτων επί των τιμών. Οι εξαιρέσεις πρέπει να 
συνδέονται με αυτόν τον ορισμό όπως συμβαίνει στον κανονισμό EMIR και στο νόμο Dodd-
Frank.

Τροπολογία 31
Olle Schmidt, Kent Johansson
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Πρόταση οδηγίας
Τίτλος IV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΟΡΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τόποι διαπραγμάτευσης πρέπει να διαθέτουν ένα σύνολο διαφορετικών 
εργαλείων/διευθετήσεων. Τα όρια θέσεων είναι ένα από αυτά τα εργαλεία, αλλά ο τόπος 
διαπραγμάτευσης πρέπει επίσης να μπορεί να χρησιμοποιεί εναλλακτικές διευθετήσεις με 
ισοδύναμη ισχύ, όπως είναι η διαχείριση θέσεων.

Τροπολογία 32
Robert Goebbels

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαγορευθεί η υπέρμετρη κερδοσκοπία επί των εμπορευμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η 
χρήση λοιπών ελέγχων πρέπει να αποτελεί πρόσθετο μέτρο και όχι εναλλακτική λύση της 
χρήσης περιορισμού των θέσεων. Εντούτοις, κατά τον καθορισμό των ορίων αυτών πρέπει να 
διαφοροποιούνται οι θέσεις που σχετίζονται με εμπορική δραστηριότητα σε σχέση με τα 
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εμπορεύματα από τις λοιπές θέσεις.

Τροπολογία 33
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι διαχειριστές ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, εφαρμόζουν όρια στις 
ανοικτές θέσεις παραγώγων επί 
εμπορευμάτων που κάθε μέλος ή 
συμμετέχων στην αγορά μπορεί να κατέχει
ή εναλλακτικές διευθετήσεις με ισοδύναμη 
ισχύ, όπως διαχείριση θέσης, που πρέπει 
να εφαρμοστούν προς:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να αναφέρεται κατώτατο όριο για τον αριθμό των συμβάσεων στις οποίες μπορεί να 
συμμετέχει ένα πρόσωπο. Εάν εφαρμοστεί κατώτατο όριο για τα παράγωγα επί εμπορευμάτων, 
αυτό πρέπει να αναφέρεται στις ανοικτές θέσεις (στο άρθρο 59 και στο άρθρο 72 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ). Πρβλ. το άρθρο 60 παράγραφος 1 εδάφιο 2: «ανοικτές θέσεις». Πρβλ. επίσης τον 
υπολογισμό του κατώτατου ορίου εκκαθάρισης στο άρθρο 7 του κανονισμού EMIR.

Τροπολογία 34
Ivailo Kalfin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές, οι διαχειριστές ΠΜΔ 
και ΟΜΔ που θέτουν σε διαπραγμάτευση ή 

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

διαπραγματεύονται παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, εφαρμόζουν όρια στην 
έκθεση σε τέτοιου είδους επενδύσεις που 
κάθε μέλος ή συμμετέχων στην αγορά 
μπορεί να εισαγάγει στη διάρκεια μιας 
καθορισμένης χρονικής περιόδου ή 
εναλλακτικές διευθετήσεις με ισοδύναμη 
ισχύ, όπως διαχείριση θέσης με όρια 
αυτόματης επανεξέτασης, που πρέπει να 
εφαρμοστούν προς:

Or. en

Τροπολογία 35
Reinhard Bütikofer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μόνα αποτελεσματικά μέσα για να αποφευχθούν οι όγκοι προϊόντων ή οι στρατηγικές που 
ενδεχομένως βλάπτουν την ανακάλυψη της τιμής και τις λειτουργίες μεταφοράς κινδύνων στις 
αγορές εμπορευμάτων είναι τα όρια θέσεων. Τα άλλα μέτρα πρέπει να προηγούνται των ορίων 
και όχι να τα αντικαθιστούν.
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Τροπολογία 36
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υποστήριξη της ρευστότητας, (α) διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας
στην αγορά για συναλλαγές 
αντιστάθμισης κινδύνου καλή τη πίστει·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πρωταρχικός στόχος της ρύθμισης της αγοράς εμπορευμάτων πρέπει να είναι να παρέχεται 
στους παραγωγούς και καταναλωτές της πραγματικής οικονομίας η δυνατότητα να 
αντισταθμίζουν κινδύνους, σε μια εύρυθμη αγορά και σε τιμές που συνάδουν ως προς το 
επίπεδο και τη μεταβλητότητα με τα θεμελιώδη μεγέθη της προσφοράς και της ζήτησης και όχι 
με τα μεταβλητά συμφέροντα της χρηματοοικονομικής κερδοσκοπίας.

Τροπολογία 37
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) υποστήριξη ορθών όρων τιμολόγησης
και διακανονισμού.

(γ) διασφάλιση ότι δεν διαταράσσεται η 
λειτουργία ανακάλυψης της τιμής και οι 
όροι διακανονισμού της υποκείμενης 
αγοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πρωταρχικός στόχος της ρύθμισης της αγοράς εμπορευμάτων πρέπει να είναι να παρέχεται 
στους παραγωγούς και καταναλωτές της πραγματικής οικονομίας η δυνατότητα να 
αντισταθμίζουν κινδύνους, σε μια εύρυθμη αγορά και σε τιμές που συνάδουν ως προς το 
επίπεδο και τη μεταβλητότητα με τα θεμελιώδη μεγέθη της προσφοράς και της ζήτησης και όχι 
με τα μεταβλητά συμφέροντα της χρηματοοικονομικής κερδοσκοπίας.
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Τροπολογία 38
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) μείωση, εξάλειψη ή αποφυγή της 
υπερβολικής κερδοσκοπίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν το συμφέρον της κερδοσκοπίας υπερβαίνει σημαντικά το συμφέρον της αντιστάθμισης 
κινδύνου, οι κίνδυνοι στις αγορές επηρεάζονται περισσότερο από τη διαθεσιμότητα των 
κεφαλαίων σε σχέση με τα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη. Είναι σημαντικό να 
διασαφηνιστεί ότι σε μια τέτοια περίπτωση η αγορά δεν λειτουργεί προς όφελος εκείνων που 
εκτίθενται αναπόφευκτα στον κίνδυνο των τιμών των εμπορευμάτων. Πρέπει να ανατεθεί στους 
εποπτικούς φορείς να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση όλων των απειλών της οικονομικής 
ωφέλειας των αγορών της αντιστάθμισης κινδύνου καλή τη πίστει, όπως γίνεται στις ΗΠΑ.

Τροπολογία 39
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον καθορισμό ορίων τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι τα νόμιμα 
συμφέροντα των συμμετεχόντων που 
εκτελούν δραστηριότητες αντιστάθμισης 
κινδύνου καλή τη πίστει είναι σεβαστά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν το συμφέρον της κερδοσκοπίας υπερβαίνει σημαντικά το συμφέρον της αντιστάθμισης 
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κινδύνου, οι κίνδυνοι στις αγορές επηρεάζονται περισσότερο από τη διαθεσιμότητα των 
κεφαλαίων σε σχέση με τα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη. Είναι σημαντικό να 
διασαφηνιστεί ότι σε μια τέτοια περίπτωση η αγορά δεν λειτουργεί προς όφελος εκείνων που 
εκτίθενται αναπόφευκτα στον κίνδυνο των τιμών των εμπορευμάτων. Πρέπει να ανατεθεί στους 
εποπτικούς φορείς να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση όλων των απειλών της οικονομικής 
ωφέλειας των αγορών της αντιστάθμισης κινδύνου καλή τη πίστει, όπως γίνεται στις ΗΠΑ.

Τροπολογία 40
Olle Schmidt, Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα όρια ή οι διευθετήσεις είναι διαφανείς 
και δεν εμπεριέχουν διακριτική 
μεταχείριση, καθορίζουν τα πρόσωπα για 
τα οποία ισχύουν και τυχόν εξαιρέσεις και 
λαμβάνουν υπ' όψη τη φύση και τη 
σύνθεση των συμμετεχόντων στην αγορά,
τη χρήση των συμβάσεων συναλλαγών και
τα χαρακτηριστικά της υποκείμενης 
αγοράς εμπορευμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων 
παραγωγής, κατανάλωσης και μεταφορών 
στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να αναφέρεται κατώτατο όριο για τον αριθμό των συμβάσεων στις οποίες μπορεί να 
συμμετέχει ένα πρόσωπο. Τα αυτομάτως ισχύοντα κατώτατα όρια μπορεί να έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στη ρευστότητα στους τόπους συναλλαγών, ανάλογα με τη δομή της αγοράς. Εάν 
εφαρμοστεί κατώτατο όριο για τα παράγωγα επί εμπορευμάτων, αυτό πρέπει να αναφέρεται στις 
ανοικτές θέσεις (στο άρθρο 59 και στο άρθρο 72 παράγραφος 1 στοιχείο ζ). Πρβλ. το άρθρο 60 
παράγραφος 1 εδάφιο 2: «ανοικτές θέσεις». Πρβλ. τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου 
εκκαθάρισης στο άρθρο 7 του κανονισμού EMIR.
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Τροπολογία 41
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα όρια είναι διαφανή και δεν εμπεριέχουν 
διακριτική μεταχείριση, καθορίζουν τα 
πρόσωπα για τα οποία ισχύουν και τυχόν 
εξαιρέσεις και λαμβάνουν υπ' όψη τη φύση 
και τη σύνθεση των συμμετεχόντων στην 
αγορά και τη χρήση των συμβάσεων 
συναλλαγών. Ειδικότερα, 
διαφοροποιούνται μεταξύ θέσεων οι 
οποίες αντικειμενικά μειώνουν τους 
κινδύνους που συνδέονται άμεσα με 
εμπορικές δραστηριότητες σε σχέση με 
τα εμπορεύματα και λοιπών θέσεων. 
Καθορίζουν σαφή ποσοτικά όρια, όπως τον 
μέγιστο αριθμό συμβάσεων τις οποίες 
μπορεί να συνάψει ή να διαθέτει ένα 
πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της υποκείμενης αγοράς 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των προτύπων παραγωγής, κατανάλωσης 
και μεταφορών στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαγορευθεί η υπέρμετρη κερδοσκοπία επί των εμπορευμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η 
χρήση λοιπών ελέγχων πρέπει να αποτελεί πρόσθετο μέτρο και όχι εναλλακτική λύση της 
χρήσης περιορισμού των θέσεων. Εντούτοις, κατά τον καθορισμό των ορίων αυτών πρέπει να 
διαφοροποιούνται οι θέσεις που σχετίζονται με εμπορική δραστηριότητα σε σχέση με τα 
εμπορεύματα από τις λοιπές θέσεις.

Τροπολογία 42
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαγορευθεί η υπέρμετρη κερδοσκοπία επί των εμπορευμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η 
χρήση λοιπών ελέγχων πρέπει να αποτελεί πρόσθετο μέτρο και όχι εναλλακτική λύση της 
χρήσης περιορισμού των θέσεων. Εντούτοις, κατά τον καθορισμό των ορίων αυτών πρέπει να 
διαφοροποιούνται οι θέσεις που σχετίζονται με εμπορική δραστηριότητα σε σχέση με τα 
εμπορεύματα από τις λοιπές θέσεις.

Τροπολογία 43
Olle Schmidt, Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι θέσεις που αναλαμβάνονται για 
αντικειμενική μείωση των κινδύνων που 
συνδέονται άμεσα με τις εμπορικές 
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δραστηριότητες σε σχέση με τα 
εμπορεύματα εξαιρούνται από τα όρια 
θέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 59 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σαφείς διατάξεις για την εξαίρεση των δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνου είναι 
απαραίτητες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ορίζοντας ότι οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 
δεν πρέπει να υπόκεινται στα όρια θέσεων για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για 
δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου. Κατ' αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται επίσης ο σημαντικός 
διοικητικός φόρτος για τις εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να να δικαιολογήσουν τις 
θέσεις που χρειάζονται για τη διαχείριση κινδύνου.

Τροπολογία 44
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαγορευθεί η υπέρμετρη κερδοσκοπία επί των εμπορευμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η
χρήση λοιπών ελέγχων πρέπει να αποτελεί πρόσθετο μέτρο και όχι εναλλακτική λύση της 
χρήσης περιορισμού των θέσεων. Εντούτοις, κατά τον καθορισμό των ορίων αυτών πρέπει να 
διαφοροποιούνται οι θέσεις που σχετίζονται με εμπορική δραστηριότητα σε σχέση με τα 
εμπορεύματα από τις λοιπές θέσεις.
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Τροπολογία 45
Olle Schmidt, Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με τον καθορισμό των 
ορίων ή των εναλλακτικών διευθετήσεων 
σχετικά με τον αριθμό συμβάσεων τις 
οποίες μπορεί να συνάψει ένα πρόσωπο
στη διάρκεια μιας καθορισμένης 
χρονικής περιόδου και τις αναγκαίες 
ισοδύναμες επιπτώσεις των εναλλακτικών 
διευθετήσεων που θεσπίζονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, καθώς και τους όρους 
για τις εξαιρέσεις. Τα όρια ή οι 
εναλλακτικές διευθετήσεις λαμβάνουν 
υπόψη τους όρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και τα όρια που έχουν 
οριστεί από τις ρυθμιζόμενες αγορές, τους 
ΠΜΔ και τους ΟΜΔ. Τα όρια ή οι 
εναλλακτικές διευθετήσεις που 
καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις προηγούνται επίσης κάθε μέτρου
που επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) της παρούσας οδηγίας.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με τον καθορισμό των 
ορίων ή των εναλλακτικών διευθετήσεων 
σχετικά με τις ανοικτές θέσεις παραγώγων 
επί εμπορευμάτων τις οποίες μπορεί να
κατέχει ένα πρόσωπο και τις αναγκαίες 
ισοδύναμες επιπτώσεις των εναλλακτικών 
διευθετήσεων που θεσπίζονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, καθώς και τους όρους 
για τις εξαιρέσεις. Τα όρια ή οι 
εναλλακτικές διευθετήσεις λαμβάνουν 
υπόψη τους όρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και τα όρια ή οι 
εναλλακτικές διευθετήσεις που έχουν 
οριστεί από τις ρυθμιζόμενες αγορές, τους 
ΠΜΔ και τους ΟΜΔ. Τα όρια ή οι 
εναλλακτικές διευθετήσεις που 
καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις προηγούνται επίσης κάθε μέτρου 
που επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να απαιτούνται αυτομάτως όρια για τις εναλλακτικές διευθετήσεις. Ανάλογα με τη 
δομή της αγοράς, τα αυτομάτως ισχύοντα όρια μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη 
ρευστότητα στους διαφανείς τόπους συναλλαγών και υπάρχει ο κίνδυνος να ενθαρρύνουν τις 
εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές. Δεν πρέπει να αναφέρεται κατώτατο όριο για τον αριθμό των 
συμβάσεων στις οποίες μπορεί να συμμετέχει ένα πρόσωπο. Εάν εφαρμοστεί κατώτατο όριο για 
τα παράγωγα επί εμπορευμάτων, αυτό πρέπει να αναφέρεται στις ανοικτές θέσεις (στο άρθρο 59 
και στο άρθρο 72 παράγραφος 1 στοιχείο ζ).

Τροπολογία 46
Ivailo Kalfin
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με τον καθορισμό των 
ορίων ή των εναλλακτικών διευθετήσεων 
σχετικά με τον αριθμό συμβάσεων τις 
οποίες μπορεί να συνάψει ένα πρόσωπο 
στη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής 
περιόδου και τις αναγκαίες ισοδύναμες 
επιπτώσεις των εναλλακτικών 
διευθετήσεων που θεσπίζονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, καθώς και τους όρους 
για τις εξαιρέσεις. Τα όρια ή οι 
εναλλακτικές διευθετήσεις λαμβάνουν 
υπόψη τους όρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και τα όρια που έχουν 
οριστεί από τις ρυθμιζόμενες αγορές, τους 
ΠΜΔ και τους ΟΜΔ. Τα όρια ή οι 
εναλλακτικές διευθετήσεις που 
καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις προηγούνται επίσης κάθε μέτρου 
που επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) της παρούσας οδηγίας.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με τον καθορισμό των 
ορίων ή των εναλλακτικών διευθετήσεων 
σχετικά με την έκθεση σε παράγωγα επί 
εμπορευμάτων τα οποία μπορεί να 
συνάψει ένα πρόσωπο στη διάρκεια μιας 
καθορισμένης χρονικής περιόδου και τις 
αναγκαίες ισοδύναμες επιπτώσεις των 
εναλλακτικών διευθετήσεων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
καθώς και τους όρους για τις εξαιρέσεις. 
Τα όρια ή οι εναλλακτικές διευθετήσεις 
λαμβάνουν υπόψη τους όρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα 
όρια που έχουν οριστεί από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ και τους 
ΟΜΔ. Τα όρια ή οι εναλλακτικές 
διευθετήσεις που καθορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις προηγούνται 
επίσης κάθε μέτρου που επιβάλλεται από 
τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 
72 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 47
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές δεν επιβάλλουν όρια 
ή εναλλακτικές διευθετήσεις τα οποία 
είναι πιο περιοριστικά από αυτά που 
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 
εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπου 

διαγράφεται
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αιτιολογούνται αντικειμενικά και είναι 
αναλογικά, λαμβάνοντας υπ' όψη τη 
ρευστότητα της συγκεκριμένης αγοράς 
και την εύρυθμη λειτουργίας της αγοράς. 
Οι περιορισμοί ισχύουν για μια αρχική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής 
τους στον ιστότοπο της σχετικής 
αρμόδιας αρχής. Ο περιορισμός αυτός 
δύναται να ανανεωθεί για περισσότερες 
περιόδους που δεν υπερβαίνουν τους έξι 
μήνες κάθε φορά, αν εξακολουθούν να 
ισχύουν οι λόγοι για τον περιορισμό. Αν ο 
περιορισμός δεν ανανεωθεί μετά την 
πάροδο αυτών των έξι μηνών, λήγει 
αυτόματα.
Κατά την έγκριση πιο περιοριστικών 
μέτρων σε σχέση με αυτά που εγκρίνονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, οι 
αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την 
ΕΑΚΑΑ. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει 
αιτιολόγηση για τα πιο περιοριστικά 
μέτρα. Η ΕΑΚΑΑ εντός 24 ωρών εκδίδει 
γνωμοδότηση σχετικά με την 
αναγκαιότητα ή μη του μέτρου για την 
αντιμετώπιση της ειδικής περίπτωσης. Η 
γνωμοδότηση δημοσιεύεται στον 
ιστότοπο της ΕΑΚΑΑ.
Όταν μια αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα 
σε αντίθεση με την γνωμοδότηση της 
ΕΑΚΑΑ, δημοσιεύει άμεσα στον ιστότοπό 
της ανακοίνωση στην οποία επεξηγεί 
πλήρως τους λόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαγορευθεί η υπέρμετρη κερδοσκοπία επί των εμπορευμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η 
χρήση λοιπών ελέγχων πρέπει να αποτελεί πρόσθετο μέτρο και όχι εναλλακτική λύση της 
χρήσης περιορισμού των θέσεων. Εντούτοις, κατά τον καθορισμό των ορίων αυτών πρέπει να 
διαφοροποιούνται οι θέσεις που σχετίζονται με εμπορική δραστηριότητα σε σχέση με τα 
εμπορεύματα από τις λοιπές θέσεις.
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Τροπολογία 48
Reinhard Bütikofer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Για την αποτελεσματική εκτέλεση των 
καθηκόντων της σε σχέση με τις αγορές 
εμπορευμάτων και για το συντονισμό των 
εποπτικών δραστηριοτήτων των 
αρμόδιων εθνικών αρχών που έχουν 
οριστεί για τις αγορές αυτές, η ΕΑΚΑΑ 
δημιουργεί ειδκό τμήμα για τα ειδικά 
εμπορεύματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αγορές εμπορευμάτων απαιτούν εξειδίκευση λόγω του καίριου ρόλου τους. Για να μπορεί η 
ΕΑΚΑΑ να εποπτεύει τις αγορές εμπορευμάτων προς όφελος των καλόπιστων αντισταθμιστών, 
της ευρύτερης οικονομίας και των ιδιωτών, των οποίων η ζωή επηρεάζεται από τις τιμές των 
εμπορευμάτων, πρέπει να διαθέτει ένα εξειδικευμένο τμήμα για τον τομέα αυτό.

Τροπολογία 49
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 94 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 93 ανατίθεται στην Επιτροπή για
αόριστο χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

(2) Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 93 ανατίθεται στην Επιτροπή για 
χρονικό διάστημα πέντε ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από το πέρας της περιόδου 
των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται για περιόδους ίσης 
διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
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αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

Or. ro

Τροπολογία 50
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εν λόγω 
διατάξεις από τις …* εκτός των διατάξεων 
περί μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο του 
άρθρου 67 παράγραφος 2 που 
εφαρμόζονται από ...**.

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν τα μέτρα 
αυτά πριν από τις ...** για πρόσωπα των 
οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η 
διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό σε 
εμπορεύματα και/ή παράγωγα επί 
εμπορευμάτων. 
Το εδάφιο 3 της ισχύουσας οδηγίας 
εφαρμόζεται όταν τα πρόσωπα που 
διαπραγματεύονται για ίδιο λογαριασμό 
εμπορεύματα και/ή παράγωγα επί 
εμπορευμάτων ανήκουν σε όμιλο του 
οποίου κύρια δραστηριότητα είναι η 
παροχή λοιπών επενδυτικών υπηρεσιών 
βάσει της έννοιας της παρούσας οδηγίας 
ή τραπεζικών υπηρεσιών σύμφωνα με την 
οδηγία 2000/12/ΕΚ·
___________
* ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία δύο έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.
* ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία δύο έτη 
από την έναρξη γενικής εφαρμογής των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας, 
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σύμφωνα με το εδάφιο 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός MiFIR θα ισχύει μελλοντικά για νεοεισερχόμενους που προηγουμένως δεν 
ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του και οι οποίοι θα αναγκαστούν για πρώτη φορά να τηρήσουν 
τις περίπλοκες απαιτήσεις του και να αναδιαρθρωθούν σύμφωνα με αυτές, αντίθετα με τις 
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει απλώς να τηρήσουν συμπληρωματικές 
απαιτήσεις. Επομένως οι πρώτοι θα χρειαστούν μεγαλύτερο διάστημα για την εφαρμογή του 
κανονισμού.

Τροπολογία 51
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – τμήμα Γ – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 52
Olle Schmidt, Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – τμήμα Γ – σημείο 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) και κάθε 
άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που
επιδέχονται εκκαθαρίσεως με φυσική 
παράδοση, εφόσον είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά 
ΟΜΔ  ή  ΠΜΔ.

(6) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) και κάθε 
άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που δεν 
προορίζονται για εκκαθάριση με φυσική 
παράδοση, εφόσον είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά 
ΟΜΔ  ή  ΠΜΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται η αναθεώρηση του ορισμού των χρηματοπιστωτικών μέσων που σχετίζονται με 
εμπορεύματα, με ρητή εξαίρεση των προϊόντων που θα διανεμηθούν στο μέλλον, για να 
διασαφηνιστεί πλήρως ότι τα προϊόντα αυτά δεν θα θεωρηθούν παράγωγα χρηματοπιστωτικά 
μέσα, ανεξάρτητα από τον τόπο εκτέλεσης. Η πρόταση αυτή εναρμονίζει τη νομοθεσία της ΕΕ 
με τον ορισμό των swaps σύμφωνα με το νόμο Dodd-Frank των ΗΠΑ.

Τροπολογία 53
Olle Schmidt, Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – τμήμα Γ – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), 
προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και 
κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που
επιδέχονται εκκαθαρίσεως με φυσική 
παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως 
στο τμήμα Γ.6 και δεν προορίζονται για 
εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα 
χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, το κατά πόσον υπόκεινται 
σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω 
αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού 

(7) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), 
προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και 
κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου 
σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που δεν 
προορίζονται για εκκαθάριση με φυσική 
παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως 
στο τμήμα Γ.6 και δεν προορίζονται για 
εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα 
χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, το κατά πόσον υπόκεινται 
σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω 
αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού 
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ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη 
περιθωρίων

ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη 
περιθωρίων

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται η αναθεώρηση του ορισμού των χρηματοπιστωτικών μέσων που σχετίζονται με 
εμπορεύματα, με ρητή εξαίρεση των προϊόντων που θα διανεμηθούν στο μέλλον, για να 
διασαφηνιστεί πλήρως ότι τα προϊόντα αυτά δεν θα θεωρηθούν παράγωγα χρηματοπιστωτικά 
μέσα, ανεξάρτητα από τον τόπο εκτέλεσης. Η πρόταση αυτή εναρμονίζει τη νομοθεσία της ΕΕ 
με τον ορισμό των swaps σύμφωνα με το νόμο Dodd-Frank των ΗΠΑ.

Τροπολογία 54
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – τμήμα Γ – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων 
γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές
κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.
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