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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID, 2004/39/EC), που βρίσκεται σε 
ισχύ από τον Νοέμβριο του 2007, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ρύθμισης του 
χρηματοπιστωτικού τομέα από την ΕΕ, και ο συντάκτης της γνωμοδότησης αναγνωρίζει την 
ανάγκη για αναθεώρηση της τρέχουσας MiFID (εφεξής MiFID II) προκειμένου να 
διορθωθούν οι αδυναμίες της και να βελτιωθούν η διαφάνεια και η ρύθμιση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. 

Οι εξαιρέσεις που προβλέπει η MiFID

Ο εισηγητής θεωρεί ότι πολλές από τις εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της MiFID II είναι 
παραπλανητικές ή ασαφείς, και υποβάλλει ορισμένες τροπολογίες για την αποσαφήνισή τους. 

Γενικά, ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει ότι οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, 
όπως αυτές του κλάδου των βασικών εμπορευμάτων, δεν θα πρέπει, λόγω της φύσης τους, να 
καλύπτονται από την MiFID. Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι επίσης σύμφωνη με την 
πρόθεση της Επιτροπής, που εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 88, να εξασφαλιστεί ότι θα 
διατηρηθεί η εξαίρεση για δραστηριότητες μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, αντιστάθμιση κινδύνου σε σχέση με την παραγωγή ή άλλου 
δευτερεύοντος κινδύνου. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες διαπραγμάτευσης από μη 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις δεν εμπεριέχουν συστημικό κίνδυνο και αποτελούν 
ουσιαστικό στοιχείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων. 

Οι άλλες διευκρινίσεις αναφέρονται κυρίως στα κριτήρια για τον καθορισμό του αν μια 
δραστηριότητα είναι παρεπόμενη της κύριας δραστηριότητας. Οι βασικές αρχές για τον 
ορισμό αυτό δεν θα πρέπει να αφεθούν σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και ο ορισμός αυτός 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι μια δραστηριότητα μπορεί να είναι 
δευτερεύουσα μόνο αν αποτελεί μέσο διαχείρισης κινδύνου και το μέγεθός της είναι 
σημαντικά μικρότερο από εκείνο της κύριας δραστηριότητας.

Αν, με βάση την MiFID, οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις εξομοιωθούν με τις 
χρηματοπιστωτικές, θα πρέπει να πληρούν δαπανηρές υποχρεώσεις που προβλέπονται σε 
διάφορους κανονισμούς για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Για παράδειγμα, θα υπαχθούν στην 
υποχρέωση εκκαθάρισης όλων των τυποποιημένων εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών με 
παράγωγα όπως ορίζεται στον κανονισμό για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR) 
ή μπορεί να απαιτηθεί να διατηρούν αποθέματα ασφαλείας, με βάση την οδηγία για τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD), μετά το 2014. 

Το αποτέλεσμα θα ήταν να επιβάλλουν ο EMIR και η CRD στις επιχειρήσεις να διατηρούν 
μεγαλύτερα κεφάλαια ως αποθεματικό για τις αναγκαίες δραστηριότητες διαπραγμάτευσής 
τους, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητά τους για επενδύσεις. Επίσης, η διαχείριση κινδύνου 
καθίσταται πολύ πιο ακριβή, με συνέπεια ορισμένες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα ΜΜΕ, να 
αποφεύγουν ή να περιορίζουν τη διαχείριση κινδύνου. 
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Οι περισσότερες ΜΜΕ δεν έχουν τα μέσα για να συμμετέχουν οι ίδιες άμεσα σε 
χρηματιστηριακές αγορές για τη διαχείριση των κινδύνων σε σχέση με την κύρια 
δραστηριότητά τους, και γι’ αυτό έχουν συστήσει κοινές οντότητες προκειμένου να 
δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα που χρειάζονται για να αποκτήσουν πρόσβαση στις 
χρηματιστηριακές αγορές με στόχο τη διαχείριση των κινδύνων της κύριας δραστηριότητάς 
τους. Οι επιχειρησιακές αυτές δομές πρέπει επίσης να καλύπτονται, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εξαιρέσεις για τις μη χρηματιστηριακές ΜΜΕ και τις κοινές 
οντότητές τους.

Ταξινόμηση των χρηματοπιστωτικών μέσων

Τα προθεσμιακά προϊόντα με φυσική παράδοση ταξινομούνται στην πρόταση MiFID II ως 
χρηματοπιστωτικά μέσα. Ωστόσο, τα προθεσμιακά αυτά προϊόντα έχουν καθοριστική 
σημασία για τη διαχείριση κινδύνου στις εμπορικές επιχειρήσεις και διαφέρουν ριζικά από τα 
κερδοσκοπικά χρηματοπιστωτικά μέσα –δεν περιλαμβάνουν χρηματοπιστωτικό διακανονισμό 
(ρευστό) και το υλικό προϊόν που αντιπροσωπεύουν θα παραδοθεί όντως έγκαιρα. Συνεπώς, 
τα προθεσμιακά μέσα με φυσική παράδοση δεν θέτουν σε κίνδυνο τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές. Αν τα προθεσμιακά προϊόντα με φυσική παράδοση θεωρηθούν χρηματοπιστωτικά 
μέσα, θα υπάρξουν επιπτώσεις στα πλαίσια των κανονισμών MiFID, EMIR και MAR 
(κατάχρηση της αγοράς). 

Η τρέχουσα πρόταση MiFID II περιορίζει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν 
την εξαίρεση για τις παρεπόμενες δραστηριότητες (άρθρο 1, παράγραφος 1 σημείο (i), 
δεδομένου ότι διαπραγματεύονται ως επί το πλείστον προθεσμιακές συμβάσεις φυσικής 
παράδοσης. Σε τέτοια περίπτωση, θα ίσχυαν για τα προθεσμιακά μέσα με φυσική παράδοση 
τα όρια θέσης που ορίζει το άρθρο 59. Με βάση τον EMIR, η κατάταξη των προθεσμιακών 
μέσων με φυσική παράδοση στα χρηματοπιστωτικά μέσα θα αύξανε την πιθανότητα να 
λαμβάνονται από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις θέσεις πέρα από το λεγόμενο κατώφλι 
εκκαθάρισης, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις αυτές να υπόκεινται σε υποχρέωση 
εκκαθάρισης. Επιπλέον, τα προθεσμιακά μέσα με φυσική παράδοση θα εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του MAR. 

Συγκριτικά, στο αντίστοιχο νομοσχέδιο των ΗΠΑ (Dodd-Frank-Act) χρησιμοποιείται άλλος 
ορισμός των χρηματοπιστωτικών μέσων, ο οποίος εξαιρεί ρητά τα προθεσμιακά παράγωγα με 
φυσική παράδοση. Εξ άλλου, τα προθεσμιακά μέσα με φυσική παράδοση στον ενεργειακό 
τομέα καλύπτονται ήδη από τον κανονισμό για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην 
ενεργειακή αγορά χονδρικής (REMIT). 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει, συνεπώς, να εξαιρεθούν ρητά τα προϊόντα με 
φυσική παράδοση που εξυπηρετούν εμπορικούς σκοπούς και δεν έχουν τα χαρακτηριστικά 
των άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων.

Όρια θέσης

Αν τεθούν όρια όσον αφορά τις θέσεις των επιχειρήσεων στην αγορά παραγώγων, θα 
περιοριστεί η δυνατότητά τους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους ή να 
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δραστηριοποιούνται στις αγορές δικαιωμάτων εκπομπής με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση 
του κόστους και του συνολικού επιπέδου των κινδύνων στον τομέα τους. Επιπλέον, μπορεί να 
υποχρεωθούν να αναζητήσουν ευκαιρίες αντιστάθμισης κινδύνου σε λιγότερο ρευστές και πιο 
επικίνδυνες αγορές, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους και, τελικά, των τιμών 
καταναλωτή. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτιμά συνεπώς την προσέγγιση της 
διαχείρισης θέσεων που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 της MiFIR, δεδομένου ότι 
προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και είναι καλύτερα προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά της 
αγοράς. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Για την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου, και την επιτέλεση 
των καθηκόντων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) σύμφωνα 
με την οδηγία 2009/72/ΕΚ, την οδηγία 
2009/73/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) 
714/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) 715/2009, 
ή τους κώδικες δικτύων και τις 
κατευθυντήριες γραμμές που έχουν 
εκδοθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς 
αυτούς, πρέπει οι ΔΣΜ και οι πάροχοι 
υπηρεσιών τους να εξαιρούνται κατά την 
έκδοση δικαιωμάτων μεταφοράς σε 
μορφή είτε φυσικών δικαιωμάτων 
μεταφοράς είτε οικονομικών 
δικαιωμάτων μεταφοράς, καθώς και 
κατά την παροχή πλατφόρμας για 
δευτερογενή αγορά. Προκειμένου να 
καταστεί δυνατό το εμπόριο 
δικαιωμάτων μεταφοράς, είναι επίσης 
αναγκαίο να εξαιρείται κάθε πρόσωπο 
που αγοράζει ή πωλεί δικαιώματα 
μεταφοράς. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο χαρακτηρισμός των φυσικών δικαιωμάτων μετάδοσης (ΦΔΜ) και των οικονομικών 
δικαιωμάτων μετάδοσης (ΟΔΜ) ως χρηματοπιστωτικών μέσων μπορεί κάλλιστα να έχει ως 
αποτέλεσμα να αποφεύγουν οι παράγοντες της αγοράς τις συναλλαγές δικαιωμάτων μετάδοσης, 
θεωρώντας τις απαιτήσεις που απορρέουν από την MiFID υπερβολικές. Ωστόσο, η 
διαπραγμάτευση ΦΔΜ και ΟΔΜ, λόγω των χαρακτηριστικών αντιστάθμισης κινδύνου που 
εμπεριέχουν, συνιστά σημαντική συμβολή στην αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και θα πρέπει επομένως να εξαιρεθεί από την MiFID.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση 
των υπουργών οικονομικών του G20 και 
των διοικητών των κεντρικών τραπεζών 
της 15ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη 
διασφάλιση της εφαρμογής της 
κατάλληλης ρύθμισης και εποπτείας στους 
συμμετέχοντες στις αγορές παραγώγων επί 
εμπορευμάτων, οι εξαιρέσεις από την 
οδηγία 2004/39/ΕΚ για διάφορους 
συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται 
στις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων 
πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες 
επιχειρήσεων, οι οποίες δεν ανήκουν σε 
χρηματοπιστωτικό όμιλο, 
συμπεριλαμβανομένης της αντιστάθμισης 
των κινδύνων που σχετίζονται με την 
παραγωγή και άλλων κινδύνων καθώς και 
της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε 
παράγωγα επί εμπορευμάτων ή 
ασυνήθιστα παράγωγα σε δευτερεύουσα 
βάση προς τους πελάτες της κύριας 
επιχείρησης, εξακολουθούν να 
εξαιρούνται, αλλά ότι οι επιχειρήσεις που 
εξειδικεύονται στη διαπραγμάτευση 
εμπορευμάτων και παραγώγων επί 
εμπορευμάτων εντάσσονται στην παρούσα 
οδηγία.

(88) Λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση 
των υπουργών οικονομικών του G20 και 
των διοικητών των κεντρικών τραπεζών 
της 15ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη 
διασφάλιση της εφαρμογής της 
κατάλληλης ρύθμισης και εποπτείας στους 
συμμετέχοντες στις αγορές παραγώγων επί 
εμπορευμάτων, οι εξαιρέσεις από την 
οδηγία 2004/39/ΕΚ για διάφορους 
συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται 
στις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων 
πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες 
επιχειρήσεων, οι οποίες δεν ανήκουν σε 
χρηματοπιστωτικό όμιλο, 
συμπεριλαμβανομένης της αντιστάθμισης 
των κινδύνων που σχετίζονται με την 
παραγωγή και άλλων κινδύνων καθώς και 
της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε 
παράγωγα επί εμπορευμάτων ή 
ασυνήθιστα παράγωγα σε δευτερεύουσα 
βάση προς τους πελάτες της κύριας 
επιχείρησης, εξακολουθούν να 
εξαιρούνται. Πρέπει να λαμβάνεται πάντα 
υπόψη ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ως 
κύριο αντικείμενο την παραγωγή και/ή 
την προμήθεια εμπορευμάτων, ενώ 
διαπραγματεύονται για δικό τους 



PA\897336EL.doc 7/14 PE486.104v01-00

EL

λογαριασμό παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, ως δευτερεύουσα 
δραστηριότητα, υπόκεινται ήδη σε ειδική 
κανονιστική εποπτεία και κανονιστικές 
υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων ειδικά 
για συναλλαγές με άμεση ή προθεσμιακή 
φυσική παράδοση δυνάμει του 
κανονισμού 2011/1227/EC (REMIT) και 
υπόκεινται σε κανονιστικές υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων σε σχέση με 
κανονικές συναλλαγές σε παράγωγα και 
κανονιστική εποπτεία δυνάμει του 
κανονισμού [ ] (EMIR). Οι επιχειρήσεις
που εξειδικεύονται στη διαπραγμάτευση 
εμπορευμάτων και παραγώγων επί 
εμπορευμάτων θα πρέπει ωστόσο να 
εντάσσονται στην παρούσα οδηγία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εμπορικές επιχειρήσεις που καλύπτονται ήδη από τον EMIR και από ειδικούς κατά τομέα 
κανονισμούς (REMIT, κανονισμός 2011/1227/ΕΚ) θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
εξαιρούνται από την MiFID, εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα δευτερεύουσα ως προς το 
κύριο αντικείμενό τους. Ο REMIT περιλαμβάνει αποτελεσματικά και κατάλληλα πλαίσιο 
εποπτείας της αγοράς και απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, που καλύπτουν ρητά τις συναλλαγές 
οι οποίες βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής της MiFID. Επιπλέον, ο EMIR παρέχει και το 
πλαίσιο για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις συναλλαγές και για την κεντρική εκκαθάριση 
ή για άλλες υποχρεώσεις διαχείρισης κινδύνου. 

Τροπολογία 3

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

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 

Η παρούσα εξαίρεση δεν αποκλείει την 
εφαρμογή περαιτέρω εξαιρέσεων με βάση 
το παρόν άρθρο, για πρόσωπα 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 
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παράγωγά τους· παράγωγά τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται αποσαφήνιση, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η συγκεκριμένη εξαίρεση δεν 
εμποδίζει την περαιτέρω εξαίρεση προσώπων που εξαιρούνται ήδη με βάση το άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο i), και με βάση άλλον ισχύοντα κανόνα σύμφωνα με το άρθρο 2.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- διενέργεια πράξεων για ίδιο λογαριασμό 
επί χρηματοπιστωτικών μέσων, με 
εκτέλεση εντολών των κατόχων τους και 
των συγγενών επιχειρήσεών τους στην 
περίπτωση επιχειρήσεων με ενιαία 
διεύθυνση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις που περιγράφονται στην πρόταση της Επιτροπής δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη 
τις χαρακτηριστικές επιχειρησιακές δομές, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ΜΜΕ.  Η παρούσα 
τροπολογία έχει ως στόχο την αποφυγή διακρίσεων εις βάρος ΜΜΕ που επειδή δεν μπορούν να 
συμμετέχουν άμεσα σε χρηματιστηριακές αγορές δημιουργούν κοινή οντότητα ή συνάπτουν 
στρατηγικές συμφωνίες με τρίτες οντότητες προκειμένου να δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα για 
την πρόσβαση σε διαπραγματευτικές αγορές και τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν 
από την κύρια δραστηριότητά τους. Συνδέεται με την τροπολογία 5.

Τροπολογία 5

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

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 

υπό τον όρο ότι σε όλες τις περιπτώσεις 
αυτό αποτελεί παρεπόμενη δραστηριότητα 
ως προς την κύρια δραστηριότητά τους, 
θεωρούμενη σε επίπεδο ομίλου, ή ως προς 
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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,

την κύρια δραστηριότητα των 
ιδιοκτητών και των συγγενών 
επιχειρήσεών τους εφόσον οι υπηρεσίες 
παρέχονται από επιχειρήσεις με ενιαία 
διεύθυνση, 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

Οι εξαιρέσεις που περιγράφονται στην πρόταση της Επιτροπής δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη 
τις χαρακτηριστικές επιχειρησιακές δομές, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ΜΜΕ.  Η παρούσα 
τροπολογία έχει ως στόχο την αποφυγή διακρίσεων εις βάρος ΜΜΕ που επειδή δεν μπορούν να 
συμμετέχουν άμεσα σε χρηματιστηριακές αγορές δημιουργούν κοινή οντότητα ή συνάπτουν 
στρατηγικές συμφωνίες με τρίτες οντότητες προκειμένου να δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα για 
την πρόσβαση σε διαπραγματευτικές αγορές και τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν 
από την κύρια δραστηριότητά τους. Συνδέεται με την τροπολογία 4.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) στις επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες ή/και επιδίδονται σε 
επενδυτικές δραστηριότητες που 
συνίστανται αποκλειστικά στη διενέργεια 
πράξεων για ίδιο λογαριασμό σε αγορές 
συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ή 
δικαιωμάτων προαίρεσης επί 
χρηματοπιστωτικών μέσων ή άλλων 
παραγώγων και σε αγορές τοις μετρητοίς 
με μόνο σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνων 
θέσεων σε αγορές παραγώγων ή οι οποίες 
δραστηριοποιούνται για λογαριασμό 
άλλων μελών των αγορών αυτών ή 
διαμορφώνουν τιμές για τα μέλη των 
αγορών αυτών, και οι οποίες καλύπτονται 
από την εγγύηση εκκαθαριστών μελών των 
ιδίων αγορών, εφόσον την ευθύνη για την 

ια) στις επιχειρήσεις:
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εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτουν 
οι επιχειρήσεις αυτές φέρουν εκκαθαριστές 
μέλη των ιδίων αγορών·

(i) οι οποίες παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες ή/και επιδίδονται σε επενδυτικές 
δραστηριότητες που συνίστανται 
αποκλειστικά στη διενέργεια πράξεων για 
ίδιο λογαριασμό σε αγορές συμβολαίων 
μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιωμάτων 
προαίρεσης επί χρηματοπιστωτικών μέσων 
ή άλλων παραγώγων και σε αγορές τοις 
μετρητοίς με μόνο σκοπό την 
αντιστάθμιση κινδύνων θέσεων σε αγορές 
παραγώγων, ή 

(ii) οι οποίες δραστηριοποιούνται για 
λογαριασμό άλλων μελών των αγορών 
αυτών ή διαμορφώνουν τιμές για τα μέλη 
των αγορών αυτών, και οι οποίες 
καλύπτονται από την εγγύηση 
εκκαθαριστών μελών των ιδίων αγορών, 
εφόσον την ευθύνη για την εκτέλεση των 
συμβάσεων που συνάπτουν οι επιχειρήσεις 
αυτές φέρουν εκκαθαριστές μέλη των 
ιδίων αγορών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο θα πρέπει να διαιρεθεί με βάση δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να 
είναι πλήρως κατανοητό ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση της εξαίρεσης με βάση 
είτε το σημείο (ια)(i) είτε το σημείο (ια)(ii).

Τροπολογία 7

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 

ιδ) στους διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφοι 4 και 6 της 
οδηγίας 2009/72/ΕΚ ή στο άρθρο 2 
παράγραφοι 4 και 6 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ καθώς και στους 
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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. 

διαχειριστές αποθήκευσης ή 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφοι 10 και 12, 
αντίστοιχα, της οδηγίας 2009/73/ΕΚ και 
στα πρόσωπα που ενεργούν ως πάροχοι 
υπηρεσιών τους κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων διαχείρισης συστημάτων
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, όπως η έκδοση 
δικαιωμάτων μεταφοράς ή άλλα 
δικαιώματα δυναμικότητας, και η 
παροχή πλατφόρμας για δευτερογενή 
αγορά, καθώς και σε κάθε πρόσωπο που 
αγοράζει ή πωλεί δικαιώματα μεταφοράς 
ή άλλα δικαιώματα δυναμικότητας· η 
εξαίρεση αυτή εφαρμόζεται αποκλειστικά 
στις προαναφερθείσες δραστηριότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ), οι διαχειριστές συστημάτων διανομής (ΔΣΔ) 
και οι διαχειριστές αποθήκευσης διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο για την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, εγγυώμενοι την ασφάλεια του εφοδιασμού και παρέχοντας 
πρόσβαση σε δυναμικότητα μεταφοράς, διανομής ή αποθήκευσης με τρόπο ανταγωνιστικό και 
δίκαιο. Συνεπώς, το καθεστώς εξαίρεσης θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει πλήρως 
τέτοιες δραστηριότητες των διαχειριστών υποδομής. 

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κριτήρια καθορισμού μιας 
δραστηριότητας ως παρεπόμενης σε σχέση 
με την κύρια δραστηριότητα συνεκτιμούν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

Τα κριτήρια καθορισμού μιας 
δραστηριότητας ως παρεπόμενης σε σχέση 
με την κύρια δραστηριότητα συνεκτιμούν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- κατά πόσο η δραστηριότητα μετρούμενη 
αντικειμενικά μπορεί να μειώσει τους 
κινδύνους που συνδέονται άμεσα με την 

α) κατά πόσο η δραστηριότητα 
μετρούμενη αντικειμενικά μπορεί να 
μειώσει τους κινδύνους που συνδέονται 



PE486.104v01-00 12/14 PA\897336EL.doc

EL

εμπορική δραστηριότητα ή τη 
δραστηριότητα χρηματοδότησης της 
επιχείρησης,

άμεσα με την εμπορική δραστηριότητα ή 
τη δραστηριότητα χρηματοδότησης της 
επιχείρησης,

- το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για την 
διεξαγωγή της δραστηριότητας.

β) το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για 
την διεξαγωγή της δραστηριότητας ή τον 
κίνδυνο που απορρέει από τη 
δραστηριότητα, αμφότερα ως ποσοστό 
της δραστηριότητας του ομίλου, 
γ) αν η δραστηριότητα αφορά τη 
διαχείριση κινδύνων σχετικών με 
εμπορεύματα ή άλλους κινδύνους που 
απορρέουν από την εμπορική 
δραστηριότητα του ομίλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να έχουν εφαρμογή οι αρχές που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 88, πρέπει 
να προβλεφθεί σαφής εξαίρεση για δραστηριότητες μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, 
«συμπεριλαμβανομένης της αντιστάθμισης των κινδύνων που σχετίζονται με την παραγωγή και 
άλλων κινδύνων». Πέρα από το στοιχείο α), ο δευτερεύων χαρακτήρας πρέπει να 
τεκμηριώνεται με τη σύγκριση του μεγέθους της δραστηριότητας (μέσω του σχετικού κεφαλαίου 
ή κινδύνου) με το μέγεθος της κύριας δραστηριότητας, και να εξασφαλίζεται ότι οι εμπορικές 
επιχειρήσεις διαπραγματεύονται αποκλειστικά χρηματοπιστωτικά μέσα σχετικά με την κύρια 
δραστηριότητα του ομίλου επιχειρήσεων στον οποίο ανήκει η οντότητα/το πρόσωπο.

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25α) «επιχείρηση με ενιαία διεύθυνση»: 
επιχείρηση υπό κοινή διεύθυνση κατά την 
έννοια του άρθρου 32 της οδηγίας 
83/349/ΕΟΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει αναφορά στην οδηγία 83/349/ΕΟΚ, προκειμένου να εφαρμοστεί η νέα εξαίρεση 
που προβλέπεται με τις τροπολογίες 4 και 5.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι εμπορικές επιχειρήσεις δεν 
υπόκεινται σε όρια θέσης για προϊόντα 
που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες 
διαχείρισης κινδύνων ή στο πλαίσιο της 
τήρησης κανονιστικών υποχρεώσεων 
συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση
Αν τεθούν όρια όσον αφορά τις θέσεις της επιχείρησης στην αγορά παραγώγων, θα περιοριστεί 
η δυνατότητά τους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους ή να δραστηριοποιούνται 
στις αγορές δικαιωμάτων εκπομπής με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους και του 
συνολικού επιπέδου των κινδύνων στον τομέα τους. Θα υποχρεωθούν επίσης να αναζητήσουν 
ευκαιρίες αντιστάθμισης κινδύνου σε λιγότερο ρευστές και πιο επικίνδυνες αγορές. Η 
προσέγγιση της διαχείρισης θέσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 της οδηγίας
MiFIR είναι καλύτερη εναλλακτική λύση.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
δημοσίευση που αναφέρεται στο στοιχείο 
α) της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 
απαιτούν από τα μέλη και τους 
συμμετέχοντες των ρυθμιζόμενων αγορών, 
των ΠΜΔ και των ΟΜΔ να αναφέρουν 
στον αντίστοιχο τόπο διαπραγμάτευσης τις 
λεπτομέρειες σχετικά με τις θέσεις τους σε 
πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων 
των θέσεων που κατέχουν για λογαριασμό 
των πελατών τους.

2. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
δημοσίευση που αναφέρεται στο στοιχείο 
α) της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 
απαιτούν από τα μέλη και τους 
συμμετέχοντες των ρυθμιζόμενων αγορών, 
των ΠΜΔ και των ΟΜΔ να αναφέρουν 
στον αντίστοιχο τόπο διαπραγμάτευσης τις 
λεπτομέρειες σχετικά με τις θέσεις τους σε 
εβδομαδιαία βάση, συμπεριλαμβανομένων 
των θέσεων που κατέχουν για λογαριασμό 
των πελατών τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων πρέπει να είναι αναλογικές για τις μη χρηματοπιστωτικές 
επιχειρήσεις. Οι πλατφόρμες δεν χρειάζονται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για να μπορούν 
να παρέχουν εβδομαδιαίες εκθέσεις θέσεων. Η υποβολή στοιχείων σε πραγματικό χρόνο θα 
είναι εξαιρετικά δαπανηρή και επαχθής για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Τμήμα Γ – σημείο 6 

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/και ΠΜΔ·

(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/και ΠΜΔ, δεν έχουν συναφθεί για 
εμπορικούς σκοπούς, και εμφανίζουν τα 
χαρακτηριστικά άλλων παραγώγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων·

Or. en

Αιτιολόγηση
Τα προθεσμιακά προϊόντα με φυσική παράδοση είναι ουσιαστικής σημασίας για τις εμπορικές 
επιχειρήσεις. Αν θεωρηθούν χρηματοπιστωτικά μέσα, οι συνέπειες θα είναι δυσανάλογες για τις 
μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, με επιπτώσεις όπως:
- περιορισμένη δυνατότητα για τη χρησιμοποίηση της εξαίρεσης για παρεπόμενη 

δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο θ)·
- συμμόρφωση με τον κανονισμό για την κατάχρηση αγοράς·
- αυξημένη πιθανότητα για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις να κατέχουν θέσεις πέραν 

του κατωφλίου εκκαθάρισης σύμφωνα με τον κανονισμό για τις υποδομές των ευρωπαϊκών 
αγορών (EMIR) και να υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης·

- οι προθεσμιακές φυσικές συμβάσεις θα πρέπει να υπόκεινται στα όρια θέσεων.


