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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η επέκταση κανονισμών χρηματοπιστωτικών μέσων και ο συντονισμός με τους 
σημαντικότερους διεθνείς εταίρους συνιστά ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία στην περίοδο 
μετά την κρίση. Δικαιολογημένα η ΕΕ εστιάζει στη δημιουργία μεγαλύτερης σταθερότητας 
και διαφάνειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ταυτόχρονα, πρέπει να συνειδητοποιείται ότι πολύ συχνά χρησιμοποιούνται 
χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές αγορές από εταιρείες μη 
χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. Τούτο συμβαίνει συχνότατα με βασικά προϊόντα και 
εταιρείες στον ενεργειακό τομέα, όπου τα εν λόγω μέσα σχετίζονται με υποκείμενα βασικά 
προϊόντα. Επίσης, τα χρηματοπιστωτικά μέσα χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης και 
για άλλους σκοπούς δημοσιονομικής διαχείρισης των επιχειρήσεων.

Κάθε κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σε προσεκτικά μετρημένη δόση. Ενώ οι ανεπαρκείς
ρυθμίσεις προκαλούν κινδύνους για την αγορά, οι υπερβολικές ρυθμίσεις συντελούν στην 
αύξηση των δαπανών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην αύξηση των τιμών για τους 
τελικούς καταναλωτές. Δεν θα επρόκειτο, συνεπώς για ευπρόσδεκτο αποτέλεσμα σε 
ορισμένους τομείς βασικών τροφίμων και ενεργειακών προϊόντων. Η αύξηση των ρυθμίσεων 
θα παρεμπόδιζε επίσης ορισμένες από τις μικρότερες επιχειρήσεις στην αγορά να 
αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό καλύπτοντας τις πρόσθετες δαπάνες. Επιπλέον, η στήριξη 
των χρηματοπιστωτικών μέσων με υποκείμενα βασικά προϊόντα θα συνεπαγόταν ελάχιστο 
συστημικό κίνδυνο.

Προκειμένου να εστιάσει στην ανάγκη ελαχιστοποίησης των συστημικών κινδύνων που
ενδέχεται να προκαλούν εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, ο συντάκτης της παρούσας
γνωμοδότησης θα πρότεινε να βελτιωθούν οι διατάξεις που σχετίζονται με τις εταιρείες μη 
χρηματοοικονομικού χαρακτήρα προσπαθώντας τόσο να εξασφαλισθεί κατάλληλη ρύθμιση 
των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων τους όσο και να μετριασθεί η διοικητική επιβάρυνση 
των ρυθμιστικών αρχών και του τομέα των επιχειρήσεων.

Οι προτεινόμενες τροπολογίες:

• αποσαφηνίζουν περισσότερο ορισμένους ορισμούς·

• διευκολύνουν ορισμένες διαδικασίες·

• συμβάλλουν στην αποφυγή "κλονισμών λόγω εκκαθάρισης" και άλλων δυσανάλογων 
επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις·

• συνιστούν την κατάργηση του κατωφλίου ενημέρωσης, εκτιμώντας ότι το κατώφλι 
εκκαθάρισης παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις· 

• καθιερώνουν συνεκτικότερα και διαφανέστερα κριτήρια σχετικά με ρυθμιστικές 
αποφάσεις·

• διευκρινίζουν τις διαδικασίες κατάταξης και αποχαρακτηρισμού των 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και των αντισυμβαλλομένων που πληρούν τα 
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κριτήρια εκκαθάρισης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και 
Νομισματικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Όπου ενδείκνυται, οι κανόνες που 
εφαρμόζονται στους χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους θα πρέπει επίσης να 
εφαρμόζονται και στους μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους. Αναγνωρίζεται ότι 
μη χρηματοοικονομικοί 
αντισυμβαλλόμενοι χρησιμοποιούν 
συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων προκειμένου να καλυφθούν 
έναντι εμπορικών κινδύνων, άμεσα 
συνδεδεμένων με τις εμπορικές τους 
δραστηριότητες. Συνεπώς, για να 
προσδιοριστεί αν οι μη 
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι 
θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση 
εκκαθάρισης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο 
σκοπός για τον οποίο οι εν λόγω 
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι 
χρησιμοποιούν εξωχρηματιστηριακά 
παράγωγα, καθώς και η έκταση των 
ανοιγμάτων τους σε αυτά τα μέσα. Όταν 
καθορίσει το κατώφλι για την υποχρέωση 
εκκαθάρισης, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να 
διαβουλευθεί με όλες τις σχετικές αρχές, 
όπως, παραδείγματος χάριν, τις 
ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για 
τις αγορές βασικών εμπορευμάτων, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες αυτών των τομέων. 
Επιπλέον, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συστημική 

(16) Όπου ενδείκνυται, οι κανόνες που 
εφαρμόζονται στους χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους θα πρέπει επίσης να 
εφαρμόζονται και στους μη 
χρηματοοικονομικούς 
αντισυμβαλλομένους. Αναγνωρίζεται ότι 
μη χρηματοοικονομικοί 
αντισυμβαλλόμενοι χρησιμοποιούν 
συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων προκειμένου να καλυφθούν 
έναντι εμπορικών κινδύνων, άμεσα 
συνδεδεμένων με τις εμπορικές τους 
δραστηριότητες. Συνεπώς, για να 
προσδιοριστεί αν οι μη 
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι 
θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση 
εκκαθάρισης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο 
σκοπός για τον οποίο οι εν λόγω 
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι 
χρησιμοποιούν εξωχρηματιστηριακά 
παράγωγα, καθώς και η έκταση των 
ανοιγμάτων τους σε αυτά τα μέσα. Όταν 
καθορίσει το κατώφλι για την υποχρέωση 
εκκαθάρισης, η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) θα πρέπει 
να διαβουλευθεί με όλες τις σχετικές αρχές
και όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους, όπως, παραδείγματος 
χάριν, τις ρυθμιστικές αρχές που είναι 
υπεύθυνες για τις αγορές βασικών 
εμπορευμάτων και τον ενεργειακό τομέα, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες αυτών των τομέων. 
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σπουδαιότητα των συναλλαγών των μη 
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων σε 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα σε
διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου 
του ενεργειακού τομέα.

Επιπλέον, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συστημική 
σπουδαιότητα των συναλλαγών των μη 
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων σε 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα σε 
διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου 
του ενεργειακού τομέα.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) ένας ορισμένος αριθμός συμβάσεων 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που 
παρουσιάζουν κοινά βασικά 
χαρακτηριστικά· «εξωχρηματιστηριακά 
παράγωγα»: 

(4) ένας ορισμένος αριθμός συμβάσεων 
παραγώγων που παρουσιάζουν κοινά 
βασικά χαρακτηριστικά· 
«εξωχρηματιστηριακά παράγωγα»:

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) συμβάσεις παραγώγων των οποίων η 
εκτέλεση δεν πραγματοποιείται σε 
οργανωμένη (ρυθμιζόμενη) αγορά, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
σημείο 14 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ·  

(5) συμβάσεις παραγώγων των οποίων η 
εκτέλεση δεν πραγματοποιείται σε 
οργανωμένη (ρυθμιζόμενη) αγορά, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
σημείο 14 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ή σε 
αγορά τρίτης χώρας που θεωρείται 
ισότιμη με ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 της εν 
λόγω οδηγίας·

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως 
αναφέρονται στην οδηγία 2004/39/ΕΚ, 
πιστωτικά ιδρύματα, όπως ορίζονται 
στην οδηγία 2006/48/ΕΚ, ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην οδηγία 
73/239/ΕΟΚ, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/83/ΕΚ, 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2005/68/ΕΚ, 
οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε 
κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όπως ορίζονται 
στην οδηγία 2009/65/ΕΚ, ιδρύματα 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών, όπως ορίζονται στην οδηγία 
2003/41/ΕΚ, και διαχειριστές οργανισμών
εναλλακτικών επενδύσεων, όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2010/.../ΕΕ·

(6) επιχείρηση επενδύσεων 
εγκατεστημένη στην Ένωση που αποτελεί 
επιχείρηση επενδύσεων που έχει λάβει 
άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 
2004/39/ΕΚ, πιστωτικό ίδρυμα που έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την 
οδηγία 2006/48/ΕΚ, ασφαλιστική 
επιχείρηση που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 
73/239/ΕΟΚ, ασφαλιστική επιχείρηση που 
έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με 
την οδηγία 2002/83/ΕΚ, αντασφαλιστική 
επιχείρηση που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 
2005/68/ΕΚ, οργανισμός συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), 
που έχει λάβει άδεια λειτουργίας 
σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, 
ιδρύματα επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών, που υπόκεινται 
στις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/41/ΕΚ, 
ή οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων, 
που αποτελεί οργανισμό εναλλακτικών 
επενδύσεων της ΕΕ που τον διαχειρίζεται 
διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών 
επενδύσεων της ΕΕ υπό την έννοια της 
οδηγίας 2010/.../ΕΕ·

Or. en



PA\855915EL.doc 7/15 PE456.881v03-00

EL

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Σε περίπτωση που κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος εγκατεστημένος σε 
τρίτη χώρα έχει αναγνωρισθεί από την 
ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) σύμφωνα με το άρθρο 23, 
η αρμόδια εποπτική αρχή της τρίτης 
χώρας ενημερώνει την ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ), 
κατ' εφαρμογή των ρυθμίσεων 
συνεργασίας που προβλέπονται στο 
άρθρο 23 παράγραφος 4, σχετικά με τις 
κατηγορίες συμβάσεων παραγώγων για 
τις οποίες έχει εκχωρηθεί στον ΚΑ το 
δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες 
εκκαθάρισης σε εκκαθαριστικά μέλη ή σε 
πελάτες εγκατεστημένους στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αφού λάβει την κοινοποίηση και το 
αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
η ΕΑΚΑΑ απευθύνει στην αιτούσα 
αρμόδια αρχή, εντός εξαμήνου, απόφαση 
η οποία αναφέρει τα εξής:

2. Αφού λάβει την κοινοποίηση και το 
αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
καθώς και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1α, η ΕΕΑ 
(ΕΑΚΑΑΑ) αποφασίζει εντός εξαμήνου, 
ως προς τα εξής:

(α) αν αυτή η κατηγορία παραγώγων είναι 
επιλέξιμη για την υποχρέωση εκκαθάρισης 
σύμφωνα με το άρθρο 3·

(α) αν αυτή η κατηγορία παραγώγων είναι 
επιλέξιμη για την υποχρέωση εκκαθάρισης 
σύμφωνα με το άρθρο 3·

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

(β) τις ημερομηνίες από τις οποίες αρχίζει 
να ισχύει η υποχρέωση εκκαθάρισης, 
συμπεριλαμβανομένου του 
χρονοδιαγράμματος στο οποίο οι 
αντισυμβαλλόμενοι ή κατηγορίες 
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αντισυμβαλλομένων υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκκαθάρισης.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΑΚΑΑ βασίζει την απόφασή της στα 
ακόλουθα κριτήρια: 

3. Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) βασίζει την απόφασή 
της σύμφωνα με την παράγραφο 2(α) στα 
ακόλουθα κριτήρια: 

(α) μείωση του συστημικού κινδύνου στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα·

(α) μείωση του συστημικού κινδύνου στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα·

(aa) την επίπτωση στο επίπεδο του 
αντισυμβαλλομένου του πιστωτικού 
κινδύνου στην αγορά, εντός της 
συγκεκριμένης κατηγορίας παραγώγων 
και μεταξύ κατηγοριών παραγώγων, ως 
αποτέλεσμα της επιβολής υποχρέωσης 
στη σχετική κατηγορία συμβάσεων
παραγώγων·

(β) ρευστότητα των συμβάσεων· (β) στον όγκο και τη ρευστότητα της 
σχετικής κατηγορίας συμβάσεων
παραγώγων·

(γ) διαθεσιμότητα πληροφοριών για τη 
διαμόρφωση των τιμών· 

(γ) στη διαθεσιμότητα πληροφοριών για τη 
διαμόρφωση των τιμών στη σχετική 
κατηγορία σύμβασης παραγώγων·

(δ) ικανότητα του κεντρικού 
αντισυμβαλλομένου να χειρίζεται τον 
όγκο των συμβάσεων·

(δ) στην ικανότητα του κεντρικού
αντισυμβαλλομένου να παρέχει προϊόντα
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων, 
συμπεριλαμβανομένων μικρότερων 
φορέων της αγοράς, όπως είναι οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

(ε) επίπεδο προστασίας των πελατών που 
παρέχεται από τον κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο.

(ε) στην ικανότητα περισσότερων του 
ενός κεντρικού αντισυμβαλλόμενου να 
παρέχουν υπηρεσίες εκκαθάρισης στη 
σχετική κατηγορία συμβάσεων
παραγώγων·
(εα) στο κόστος της εκκαθάρισης για
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φορείς της αγοράς, ιδίως στην περίπτωση 
μη χρηματοοικονομικών 
αντισυμβαλλομένων, και για την 
οικονομία στο σύνολό της·
(εβ) στα χαρακτηριστικά των 
υποκείμενων υλικών προϊόντων. 

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

Πριν λάβει απόφαση, η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ)
διενεργεί δημόσια διαβούλευση και, εάν 
χρειάζεται, διαβουλεύεται με τις εποπτικές 
αρχές τρίτων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) βασίζει την 
απόφασή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 2(β) στα ακόλουθα κριτήρια:
(a) στον αναμενόμενο όγκο της σχετικής 
κατηγορίας συμβάσεων παραγώγων·
(β) στην ικανότητα των αρμοδίων 
κεντρικών αντισυμβαλλομένων να 
χειρίζονται τον αναμενόμενο όγκο και να 
διαχειρίζονται τον κίνδυνο που προκύπτει 
από την εκκαθάριση της σχετικής 
κατηγορίας συμβάσεων παραγώγων·
(γ) στη μορφή και τον αριθμό των 
ενεργών αντισυμβαλλομένων, και όσων 
αναμένεται να είναι ενεργοί στην αγορά 
για την αντίστοιχη κατηγορία των 
συμβάσεων παραγώγων·
(δ) στη χρονική περίοδο που χρειάζεται 
αντισυμβαλλόμενος που υπόκειται στην 
υποχρέωση εκκαθάρισης για να 
προβλέψει ρυθμίσεις με στόχο την 
εκκαθάριση των συμβάσεων παραγώγων 
του μέσω ΚΑ.
(ε) στη διαχείριση κινδύνων, τη νομική 
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και επιχειρησιακή ικανότητα του 
φάσματος των αντισυμβαλλομένων που 
είναι ενεργοί στην αγορά για τη σχετική 
κατηγορία συμβάσεων παραγώγων και οι 
οποίοι θα καταλαμβάνονταν από την 
υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με το 
άρθρο 3·
(στ) στη διασυνδεσιμότητα της σχετικής 
κατηγορίας συμβάσεων παραγώγων στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές·

Or. en

Τροπολογία 9

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 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια κανονιστικών 
τεχνικών προτύπων προς υποβολή στην 

Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) καταρτίζει σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων, μετά 
από δημόσιες διαβουλεύσεις, προς 
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Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2012. υποβολή στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 
2012.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ, σε διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και άλλες σχετικές 
αρχές, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια 
των εν λόγω κανονιστικών προτύπων το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2012.

Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) σε διαβούλευση με το 
ΕΣΣΚ, άλλες σχετικές αρχές, και μετά από 
δημόσια διαβούλευση υποβάλλει στην 
Επιτροπή σχέδια των εν λόγω 
κανονιστικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 
2012.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η υποχρέωση εκκαθάρισης 
εξακολουθεί να ισχύει ενόσω οι καθαρές 
θέσεις και τα ανοίγματα του μη 
χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλόμενου 
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
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Τροπολογία 13

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. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με την 
ΕΑΚΑΑ, το ΕΣΣΚ και λοιπές αρμόδιες 
αρχές, επανεξετάζει κατά περιόδους τα 
κατώφλια που καθορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 και, ενδεχομένως, τα 
τροποποιεί.

5. Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με την 
ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ), την ΕΑΤ, το ΕΣΣΚ και 
λοιπές αρμόδιες αρχές, επανεξετάζει κατά 
περιόδους τα κατώφλια που καθορίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 και, 
ενδεχομένως, τα τροποποιεί σύμφωνα με 
την εν λόγω παράγραφο.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όπου είναι δυνατόν, ηλεκτρονικά μέσα 
που διασφαλίζουν την έγκαιρη 

(α) αν δεν αντιβαίνει στην επικρατούσα
χρηστή μετασυναλλακτική πρακτική σε 
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επιβεβαίωση των όρων της σύμβασης 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων·

συγκεκριμένη αγορά συμβάσεων ή εάν 
δεν είναι υπερβολικά επίπονο για 
συγκεκριμένο μη χρηματοοικονομικό 
αντισυμβαλλόμενο, ηλεκτρονικά μέσα που
διασφαλίζουν την έγκαιρη επιβεβαίωση
των όρων της σύμβασης
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων·

Or. en

Τροπολογία 16

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.

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 που συμφωνεί με επικρατούσες 
πρακτικές της αγοράς ή, σε περίπτωση 
χρηματοοικονομικών 
αντισυμβαλλομένων, την ενδεδειγμένη και 
ανάλογη κατοχή κεφαλαίου.

Or. en

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα
σημεία (α) και (β) της πρώτης
υποπαραγράφου δεν ισχύουν για
συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων που έχουν συναφθεί από μη 
χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο 
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πριν από την ημερομηνία κατά την οποία 
ο μη χρηματοοικονομικός 
αντισυμβαλλόμενος υπόκειται στην 
υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 7.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) υποβάλλει στην 
Επιτροπή σχέδιο των εν λόγω 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 
30 Ιουνίου 2012, μετά από δημόσια 
διαβούλευση.

Or. en

Τροπολογία 19

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.

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

Or. en
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Τροπολογία 20

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


