
AD\854824EL.doc PE454.492v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

2010/0251(COD)

27.1.2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβάσεων 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου
(COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Evelyn Regner



PE454.492v02-00 2/17 AD\854824EL.doc

EL

PA_Legam



AD\854824EL.doc 3/17 PE454.492v02-00

EL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Σε περίπτωση σημαντικής αύξησης 
της τιμής ενός χρηματοπιστωτικού μέσου 
σε ένα τόπο διαπραγμάτευσης, προφανώς 
δυσανάλογης έναντι των προηγούμενων 
αξιών και χωρίς σχέση με τη 
συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση του 
εκδότη, αύξηση η οποία θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε συστημικούς κινδύνους υπό 
τη μορφή φουσκών περιουσιακών 
στοιχείων (asset bubbles), οι αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να
απαγορεύουν προσωρινά την πώληση του 
εν λόγω χρηματοπιστωτικού μέσου στο 
συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης, 
έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
παρεμβαίνουν άμεσα σε περίπτωση 
ανάγκης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη 
έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή 
περιορισμούς για τις ανοικτές πωλήσεις 
και εφόσον προβλέπονται κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις και δεσμευτικά 
τεχνικά πρότυπα τα οποία πρέπει να 

(37) Δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη 
έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή 
περιορισμούς για τις ανοικτές πωλήσεις, 
πρέπει το συντομότερο δυνατόν να τεθεί 
σε ισχύ σχετική ρύθμιση σε επίπεδο 
Ένωσης. Τούτο απαιτείται επίσης λόγω 
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εγκριθούν πριν καταστεί δυνατή η πλήρης 
εφαρμογή του πλαισίου που πρόκειται να 
υιοθετηθεί, είναι απαραίτητο να 
προβλέπεται και επαρκές χρονικό 
διάστημα.

της συνεχιζόμενης μεγάλης αστάθειας 
της αγοράς και των προβλημάτων που 
συνδέονται με τις συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου για 
κρατικούς τίτλους. Η σταθεροποίηση που 
προβλέπεται μέσω μιας τέτοιας ρύθμισης 
σε επίπεδο Ένωσης είναι επομένως 
εξαιρετικά επείγον ζήτημα για την Ένωση 
ως σύνολο.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που θεωρείται ότι έχει μια 
ακάλυπτη θέση σε μια σύμβαση 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
σχετικά με μια υποχρέωση κράτους μέλους 
ή της Ένωσης, στον βαθμό που η σύμβαση 
αντιστάθμισης δεν χρησιμεύει στη λήψη 
μέτρων κατά του κινδύνου μη 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του 
εκδότη, όπου το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
έχει μια θετική θέση στον κρατικό 
χρεωστικό τίτλο αυτού του εκδότη ή 
οποιαδήποτε θετική θέση στον χρεωστικό 
τίτλο του εκδότη για τον οποίο η τιμή του 
χρέους έχει υψηλή θετική συσχέτιση με 
την τιμή της υποχρέωσης του κράτους 
μέλους ή της Ένωσης. Το μέρος στο 
πλαίσιο μιας σύμβασης αντιστάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου που υποχρεούται να 
εκτελέσει την πληρωμή ή να καταβάλει 
την αποζημίωση σε περίπτωση αδυναμίας 
πληρωμής ή πιστωτικού γεγονότος που 
σχετίζεται με την οντότητα αναφοράς δεν 
έχει λόγω αυτής της υποχρέωσης μια 
ανοιχτή θέση για τους σκοπούς της 
παρούσας παραγράφου.

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που θεωρείται ότι έχει μια 
ακάλυπτη θέση σε μια σύμβαση 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου 
σχετικά με μια υποχρέωση κράτους μέλους 
ή της Ένωσης, στον βαθμό που η σύμβαση 
αντιστάθμισης δεν χρησιμεύει στη λήψη 
μέτρων κατά του κινδύνου μείωσης της 
αξιοπιστίας του εκδότη, όπου το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο έχει μια άλλη θέση η 
αξία της οποίας είναι πιθανό να 
επηρεαστεί αρνητικά από μια τέτοια 
μείωση. Το μέρος στο πλαίσιο μιας 
σύμβασης αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου που υποχρεούται να εκτελέσει 
την πληρωμή ή να καταβάλει την 
αποζημίωση σε περίπτωση αδυναμίας 
πληρωμής ή πιστωτικού γεγονότος που 
σχετίζεται με την οντότητα αναφοράς δεν 
έχει λόγω αυτής της υποχρέωσης μια 
ανοιχτή θέση για τους σκοπούς της 
παρούσας παραγράφου.
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Αιτιολόγηση

Οι συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τους κρατικούς χρεωστικούς 
τίτλους είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για το μετριασμό του κινδύνου σε μια ποικιλία μέσων 
εκτός από το συγκεκριμένο κρατικό χρεωστικό τίτλο, για παράδειγμα, σε χρεωστικούς τίτλους 
που εκδίδονται από εταιρείες των οποίων η αξιοπιστία συνδέεται στενά με το οικείο κράτος. Η 
επιβολή περιορισμών ή απαιτήσεων κοινοποίησης σε συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι 
χρησιμοποιούν τις συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου για τη λήψη μέτρων κατά 
εταιρικών χρεωστικών τίτλων θα τους αποθαρρύνει από το να επενδύσουν σε τέτοιους τίτλους,
με επακόλουθο την αδυναμία των εταιρειών να προσελκύσουν κεφάλαια.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σχετικό όριο κοινοποίησης είναι ένα 
ποσοστό ίσο με το 0,2% της αξίας του 
εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της 
σχετικής εταιρείας και κάθε 0,1% κάτω 
από το όριο αυτό.

2. Το σχετικό όριο κοινοποίησης είναι ένα 
ποσοστό ίσο με το 1% της αξίας του 
εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της 
σχετικής εταιρείας και κάθε 0,1% κάτω 
από το όριο αυτό.

Αιτιολόγηση

Το 1% είναι καταλληλότερο ποσοστό αναφορικά με ένα δυνητικό συστημικό κίνδυνο. Σε άλλη 
περίπτωση, ο κανονισμός θα μπορούσε να επιβάλει απλώς ένα πρόσθετο διοικητικό φόρτο, 
χωρίς να υπάρχει μια λογική σχέση κόστους-ωφελειών.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας τόπος διαπραγμάτευσης με μετοχές 
που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση 
καθορίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν 
ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
εκτελούν εντολές στον τόπο 
διαπραγμάτευσης επισημαίνουν τις εντολές 
πώλησης ως εντολές ανοικτής πώλησης, 
εάν ο πωλητής πραγματοποιεί ανοικτή 
πώληση της μετοχής. Η αγορά 
διαπραγμάτευσης δημοσιεύει τουλάχιστον 

Ένας τόπος διαπραγμάτευσης με μετοχές 
που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση 
ή μια επιχείρηση επενδύσεων η οποία 
εκτελεί εντολές εξ ονόματος πελατών 
σχετικά με τα μέσα που βρίσκονται εκτός 
του τόπου διαπραγμάτευσης καθορίζει 
διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκτελούν 
εντολές στον τόπο διαπραγμάτευσης ή 
μέσω της επιχείρησης επενδύσεων είναι 
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καθημερινά μια σύνοψη του όγκου των 
εντολών που έχουν επισημανθεί ως 
εντολές ανοικτής πώλησης.

σε θέση να επισημαίνουν τις εντολές 
πώλησης ως εντολές ανοικτής πώλησης, 
εάν ο πωλητής πραγματοποιεί ανοικτή 
πώληση της μετοχής. Η αγορά 
διαπραγμάτευσης δημοσιεύει τουλάχιστον 
καθημερινά μια σύνοψη του όγκου των 
εντολών που έχουν επισημανθεί ως 
εντολές ανοικτής πώλησης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. δεδομένα για εντολές ανοικτής 
πώλησης και για ανοικτές πωλήσεις 
τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής 
του κράτους μέλους προέλευσης ενός 
τόπου διαπραγμάτευσης ή μιας 
επιχείρησης επενδύσεων που εκτελεί 
εντολές εξ ονόματος πελατών σχετικά με 
τα μέσα που βρίσκονται εκτός του τόπου 
διαπραγμάτευσης. Τα δεδομένα 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον την 
ταυτότητα του φυσικού ή νομικού 
προσώπου που εκτελεί την εντολή, το 
χρόνο εγγραφής της εντολής στο βιβλίο 
εντολών, το χρόνο κατά τον οποίο η 
εντολή εκτελέσθηκε ή αποσύρθηκε από το 
βιβλίο εντολών και την τιμή, το μέγεθος 
και τις λεπτομέρειες της εκτέλεσης της 
εντολής.
Η οικεία αρμόδια αρχή έχει επίσης 
πρόσβαση στα δεδομένα.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1στ. προκειμένου να διασφαλισθούν 
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ενιαίες συνθήκες εφαρμογής της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εγκρίνει εκτελεστικές 
τεχνικές προδιαγραφές για τον 
προσδιορισμό της ακολουθητέας 
διαδικασίας ώστε να επισημαίνει εντολές 
και να καθορίζει κοινή μορφή των 
δεδομένων που παρέχονται με σκοπό να 
διευκολύνεται η ενοποίηση των 
δεδομένων. 
Οι εκτελεστικές τεχνικές προδιαγραφές 
που αναφέρονται στην πρώτη 
υποπαράγραφο εγκρίνονται σύμφωνα με 
το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010. 
Οι ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) θα υποβάλουν σχέδιο 
ρυθμιστικών τεχνικών προδιαγραφών 
στην Επιτροπή έως τις [31 Δεκεμβρίου 
2011].

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
κατέχει μια καθαρή αρνητική θέση σε 
σχέση με το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο 
μιας εταιρείας που διαθέτει μετοχές 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε μια 
αγορά διαπραγμάτευσης, γνωστοποιεί στο 
κοινό λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση,
κάθε φορά που η θέση αγγίζει ή μειώνεται 
κάτω από το σχετικό όριο κοινοποίησης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

1. Η οικεία αρμόδια αρχή δημοσιεύει σε 
καθημερινή βάση λεπτομέρειες του 
συνολικού ποσού των καθαρών 
αρνητικών θέσεων για κάθε μετοχή για 
την οποία έχει λάβει κοινοποίηση 
σύμφωνα με το άρθρο 5. Μια τέτοια 
δημοσιοποίηση δεν προσδιορίζει την 
ταυτότητα του κατόχου της καθαρής 
αρνητικής θέσης.

Αιτιολόγηση

Η δημοσιοποίηση ατομικών αρνητικών θέσεων δεν βοηθά τις ρυθμιστικές αρχές στον 
εντοπισμό καταχρήσεων στην αγορά και έχει τρία μειονεκτήματα: (1) εκθέτει τους κατόχους 
αρνητικών θέσεων στη δυνατότητα ανατιμητικών αντιστροφών (short squeezes) και άλλων 
καταχρηστικών συμπεριφορών· (2) ενθαρρύνει συμπεριφορά αγέλης, δηλαδή είναι πιθανότερο 
άπειροι επενδυτές να προβούν σε πωλήσεις ως αντίδραση όταν βλέπουν έναν περισσότερο 
έμπειρο επενδυτή με αρνητική θέση, παροξύνοντας έτσι την εξασθένηση της αγοράς· (3) μειώνει 
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τη ρευστότητα διότι δεν αρέσει στους επενδυτές οι αρνητικές τους θέσεις να καθίστανται 
γνωστές σε εταιρείες και, κατά συνέπεια, προτιμούν να αποφεύγουν τις ανοιχτές πωλήσεις. Η 
συνολική δημοσιοποίηση παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στους συμμετέχοντες στην αγορά 
σχετικά με το συνολικό ποσό σημαντικών αρνητικών θέσεων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σχετικό όριο κοινοποίησης είναι ένα 
ποσοστό ίσο με το 0,5% της αξίας του 
εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της 
σχετικής εταιρείας και κάθε 0,1% κάτω 
από το όριο αυτό.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 7, παράγραφος 1. 

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 36 και με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων των άρθρων 37 και 38, να 
τροποποιήσει τα όρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, λαμβάνοντας υπόψη 
τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 7, παράγραφος 1.

Τροπολογία 11
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν 
πρέπει να πραγματοποιεί ανοικτή πώληση 
μιας μετοχής που έχει εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε έναν τόπο 
διαπραγμάτευσης ή ανοικτή πώληση ενός 
κρατικού χρεωστικού τίτλου όταν 
πληρούται μια από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν 
πρέπει να πραγματοποιεί ανοικτή πώληση 
μιας μετοχής που έχει εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε έναν τόπο 
διαπραγμάτευσης ή ανοικτή πώληση ενός 
κρατικού χρεωστικού τίτλου όταν 
πληρούται μια από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις έως τις 11.59 της ημέρας 
διαπραγμάτευσης κατά την οποία το 
πρόσωπο πραγματοποιεί την ανοικτή 
πώληση:

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία (και οι συνακόλουθες μεταβολές στο άρθρο) διατηρεί κατάλληλους 
ελέγχους σε ό, τι αφορά τις ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις ζητώντας από τους συμμετέχοντες 
στην αγορά είτε να προμηθευθούν τίτλους έως το τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης ή να 
καλύψουν τις αρνητικές τους θέσεις, ενώ συγχρόνως (η τροπολογία) αντανακλά καλύτερα την 
πρακτική της αγοράς και συμβάλλει στο να αποφεύγεται η δέσμευση αδικαιολόγητης 
ρευστότητας πριν από τυχόν προτεινόμενη συναλλαγή.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
επαναγοράσει τη μετοχή ή τον κρατικό 
χρεωστικό τίτλο·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
προβεί σε ρύθμιση με ένα τρίτο μέρος, 

(γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
προβεί σε ρύθμιση με ένα τρίτο μέρος, 
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βάσει της οποίας το τρίτο μέρος έχει 
επιβεβαιώσει ότι η μετοχή ή ο χρεωστικός 
τίτλος διατίθεται και προορίζεται για 
δανεισμό προς το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, ώστε ο διακανονισμός να 
μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν
αναμένεται.

βάσει της οποίας το τρίτο μέρος έχει 
επιβεβαιώσει ότι η μετοχή ή ο χρεωστικός 
τίτλος διατίθεται για δανεισμό προς το 
πρόσωπο, ή για διακανονισμό ανοιχτής 
αγοράς την ημερομηνία κατά την οποία
αναμένεται ο διακανονισμός.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 12 δεν ισχύουν 
για τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης 
επενδύσεων ή οντότητας τρίτης χώρας ή 
τοπικής επιχείρησης που αποτελεί μέλος 
ενός τόπου διαπραγμάτευσης αγοράς 
τρίτης χώρας, της οποίας το νομικό και 
εποπτικό πλαίσιο έχει δηλωθεί ως 
ισοδύναμο σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
όταν ενεργεί ως βασικός διαπραγματευτής 
σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, που 
υποβάλλεται σε διαπραγμάτευση εντός ή 
εκτός ενός τόπου διαπραγμάτευσης, με μία 
από τις δύο ή και τις δύο ακόλουθες 
ιδιότητες:

1. Τα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 12 και τυχόν 
περιορισμοί ή απαιτήσεις που 
επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 16, 
17, 18 ή 24 δεν ισχύουν για τις 
δραστηριότητες μιας επιχείρησης 
επενδύσεων ή οντότητας τρίτης χώρας ή 
τοπικής επιχείρησης που αποτελεί μέλος 
ενός τόπου διαπραγμάτευσης αγοράς 
τρίτης χώρας, της οποίας το νομικό και 
εποπτικό πλαίσιο έχει δηλωθεί ως 
ισοδύναμο σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
όταν ενεργεί ως βασικός διαπραγματευτής 
σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, που 
υποβάλλεται σε διαπραγμάτευση εντός ή 
εκτός ενός τόπου διαπραγμάτευσης, με μία 
από τις δύο ή και τις δύο ακόλουθες 
ιδιότητες:

Αιτιολόγηση

Οι ειδικοί διαπραγματευτές θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν από τυχόν περιορισμούς ή 
απαιτήσεις που επιβάλλονται σε εξαιρετικές καταστάσεις διότι, σε τέτοιες καταστάσεις, οι 
ειδικοί διαπραγματευτές θα πρέπει να εξασφαλίσουν ρευστότητα για την αγορά. 

Τροπολογία 15
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) με τη δημοσίευση αυστηρών, 
ταυτόχρονων ζευγών εντολών συγκριτικού 
μεγέθους και σε ανταγωνιστικές τιμές, με 
αποτέλεσμα την παροχή ρευστότητας σε 
τακτική και μόνιμη βάση προς την αγορά·

(α) με την τακτική και διαρκή
δημοσίευση ζευγών εντολών συγκριτικού 
μεγέθους και σε ανταγωνιστικές τιμές, με 
αποτέλεσμα την παροχή ρευστότητας σε 
τακτική και μόνιμη βάση προς την αγορά·

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση για "τακτική και διαρκή" δημοσίευση περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο την 
πραγματική κατάσταση εντός της οποίας λειτουργεί ένας διαμορφωτής της αγοράς.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) όταν μια επιχείρηση επενδύσεων
εκτελεί εντολή κάποιου πελάτη με την 
οποία ο πελάτης καλύπτει μια θετική 
ανοικτή θέση·

Αιτιολόγηση

Η περίπτωση αυτή συναντάται στην πράξη, με την αντίστροφη εντολή να καλύπτει μια ανοικτή 
θέση (π.χ. αντιστάθμιση κινδύνων - hedging) και την πράξη να μην είναι πλέον κερδοσκοπική 
και, κατά συνέπεια, να μην περικλείει κινδύνους.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα άρθρα 8, 12 δεν ισχύουν για τις 
δραστηριότητες ενός φυσικού ή νομικού 
προσώπου, το οποίο ενεργώντας ως
εξουσιοδοτημένος βασικός 
διαπραγματευτής βάσει συμφωνίας με έναν 

3. Τα άρθρα 8, 12 και τυχόν περιορισμοί ή 
απαιτήσεις που επιβάλλονται σχετικά με 
κρατικούς χρεωστικούς τίτλους σύμφωνα 
με τα άρθρα 16, 17, 18 ή 24 δεν ισχύουν 
για τις δραστηριότητες ενός φυσικού ή 
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εκδότη κρατικού χρεωστικού τίτλου, 
λειτουργεί ως βασικός διαπραγματευτής σε 
ένα χρηματοπιστωτικό μέσο όσον αφορά 
δραστηριότητες πρωτογενούς ή 
δευτερογενούς αγοράς σχετικά με τον 
κρατικό χρεωστικό τίτλο.

νομικού προσώπου, το οποίο είναι
εξουσιοδοτημένος βασικός 
διαπραγματευτής βάσει συμφωνίας με έναν 
εκδότη κρατικού χρεωστικού τίτλου και ο 
οποίος λειτουργεί ως βασικός 
διαπραγματευτής σε ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο όσον αφορά 
δραστηριότητες πρωτογενούς ή 
δευτερογενούς αγοράς σχετικά με τον 
κρατικό χρεωστικό τίτλο ενός κράτους 
μέλους.

Αιτιολόγηση

Οι βασικοί διαπραγματευτές θα έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να αποκτούν κρατικούς 
χρεωστικούς τίτλους και να εξασφαλίζουν ρευστότητα για την αγορά εάν μπορούν να 
αυτοπροστατεύονται με έναν ευρύτερο κύκλο κρατικών χρεωστικών μέσων και όχι απλώς με τα 
κρατικά χρεωστικά μέσα για τα οποία αποτελούν βασικό διαπραγματευτή.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προέλευσης μπορεί να απαγορεύσει τη 
χρήση της εξαίρεσης αν θεωρήσει ότι το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν πληροί τους 
όρους της εξαίρεσης. Οποιαδήποτε 
απαγόρευση πρέπει να επιβάλλεται εντός 
περιόδου τριάντα ημερολογιακών ημερών 
που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο ή στη 
συνέχεια αν η αρμόδια αρχή ενημερωθεί 
πως υπήρξαν αλλαγές στις συνθήκες 
σύμφωνα με τις οποίες ένα πρόσωπο δεν 
πληροί πια τους όρους.

6. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προέλευσης μπορεί να απαγορεύσει τη 
χρήση της εξαίρεσης αν θεωρήσει ότι το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν πληροί τους 
όρους της εξαίρεσης. Οποιαδήποτε 
απαγόρευση πρέπει να επιβάλλεται εντός 
περιόδου δεκαπέντε ημερολογιακών 
ημερών που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο ή 
στη συνέχεια αν η αρμόδια αρχή 
ενημερωθεί πως υπήρξαν αλλαγές στις 
συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες ένα 
πρόσωπο δεν πληροί πια τους όρους.

Αιτιολόγηση

Οι δεκαπέντε ημέρες αποτελούν ρεαλιστικότερη περίοδο, δεδομένης της ταχύτητας με την οποία 
πραγματοποιούνται οι συναλλαγές.

Τροπολογία 19
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) μια μη ανοικτή πώληση, όταν
υπάρχει σημαντική αύξηση της τιμής
ενός χρηματοπιστωτικού μέσου, η οποία
είναι προφανώς δυσανάλογη με
προηγούμενες αξίες και δεν έχει σχέση με 
την πραγματική χρηματοπιστωτική 
κατάσταση του εκδότη και η οποία, κατά 
συνέπεια, ενδέχεται να δημιουργήσει 
συστημικούς κινδύνους υπό τη μορφή 
φουσκών περιουσιακών στοιχείων (asset
bubbles).

Αιτιολόγηση

Και οι μη ανοικτές πωλήσεις ενδέχεται να είναι επικίνδυνες, εάν οδηγούν στη δημιουργία 
φουσκών περιουσιακών στοιχείων. Όταν ενδέχεται να οδηγήσουν σε συστημικούς κινδύνους
(όπως στην περίπτωση των DOT COMs στις ΗΠΑ), οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε 
θέση να παρέμβουν για να αποτρέψουν τη δημιουργία αυτών των φουσκών.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η πτώση της αξίας ανέρχεται σε 10% ή 
περισσότερο στην περίπτωση μιας μετοχής 
και για άλλες κατηγορίες 
χρηματοπιστωτικών μέσων σε ένα ποσό 
που καθορίζεται από την Επιτροπή.

4. Η πτώση της αξίας ανέρχεται σε 15% ή 
περισσότερο στην περίπτωση μιας μετοχής 
και για άλλες κατηγορίες 
χρηματοπιστωτικών μέσων σε ένα ποσό 
που καθορίζεται από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Το 15% είναι επί του παρόντος το γενικά αποδεκτό κατώφλι αύξησης. Η αρχή της συμμετρίας
ορίζει ότι το ίδιο ποσοστό θα πρέπει να ισχύει και για την πτώση της αξίας.

Τροπολογία 21
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εκχωρούνται εξουσίες στην Επιτροπή 
για την έγκριση ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων για τον προσδιορισμό της 
μεθόδου υπολογισμού της πτώσης κατά 
10% για τις μετοχές και της πτώσης της 
αξίας που καθορίζεται από την Επιτροπή, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.

5. Εκχωρούνται εξουσίες στην Επιτροπή 
για την έγκριση ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων για τον προσδιορισμό της 
μεθόδου υπολογισμού της πτώσης κατά 
15% για τις μετοχές και της πτώσης της 
αξίας που καθορίζεται από την Επιτροπή, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.

Αιτιολόγηση

Το 15% είναι επί του παρόντος το γενικά αποδεκτό κατώφλι αύξησης. Η αρχή της συμμετρίας
ορίζει ότι το ίδιο ποσοστό θα πρέπει να ισχύει και για την πτώση της αξίας.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή δημοσιεύει στον 
ιστότοπό της ανακοίνωση της απόφασης 
για επιβολή ή ανανέωση των μέτρων που 
αναφέρονται στα άρθρα 16 έως 19.

1. Τόσο η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) όσο και η
αρμόδια αρχή δημοσιεύουν στους
ιστοτόπους τους ανακοίνωση της 
απόφασης για επιβολή ή ανανέωση των 
μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 16 
έως 19.

Αιτιολόγηση

Η κεντρική λήψη των αποφάσεων περί επιβολής ή ανανέωσης των μέτρων σε έναν ενιαίο τόπο 
(της ΕΑΚΑΑ) θα διευκολύνει την επιτάχυνση των αποφάσεων αυτών.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) επανεξετάζει 
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τακτικά και, σε κάθε περίπτωση, ανά  
τρίμηνο τα μέτρα στο πλαίσιο του 
παρόντος άρθρου. Εάν κάποιο μέτρο δεν 
ανανεωθεί μετά την παρέλευση του 
τρίμηνου χρονικού διαστήματος, η ισχύς 
του λήγει αυτομάτως.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να παράσχει εξηγήσεις σχετικά με τον 
σκοπό της συναλλαγής και κατά πόσο 
προορίζεται για σκοπούς αντιστάθμισης 
κινδύνου ή για άλλο σκοπό·

(α) να παράσχει εξηγήσεις σχετικά με τον 
σκοπό της συναλλαγής·

Αιτιολόγηση

Όταν κάποιος πραγματοποιεί μια τέτοια συναλλαγή δεν επιδιώκει κατ' ανάγκη να καλύψει ένα 
κίνδυνο· μπορεί να πρόκειται για καθαρά κερδοσκοπική κίνηση. Το σημαντικό είναι να
βεβαιωθεί (με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες) ότι οι συναλλαγές αυτού του τύπου δεν έχουν 
ως στόχο τη χειραγώγηση ή την κατάχρηση της αγοράς.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τον 
υποκείμενο κίνδυνο όταν η συναλλαγή 
προορίζεται για σκοπούς αντιστάθμισης 
κινδύνου.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Όταν κάποιος πραγματοποιεί μια τέτοια συναλλαγή δεν επιδιώκει κατ' ανάγκη να καλύψει ένα 
κίνδυνο• μπορεί να πρόκειται για καθαρά κερδοσκοπική κίνηση. Το σημαντικό είναι να 
βεβαιωθεί (με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες) ότι οι συναλλαγές αυτού του τύπου δεν έχουν 
ως στόχο τη χειραγώγηση ή την κατάχρηση της αγοράς.



PE454.492v02-00 16/17 AD\854824EL.doc

EL

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές συνάπτουν 
συμφωνίες συνεργασίας για την 
ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες 
αρχές τρίτων χωρών μόνο αν οι 
πληροφορίες που γνωστοποιούνται 
υπόκεινται σε εγγυήσεις επαγγελματικού 
απορρήτου ισοδύναμες τουλάχιστον με 
αυτές που ορίζονται στο άρθρο 29. Η εν 
λόγω ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να 
αποσκοπεί στην εκτέλεση των καθηκόντων 
των συγκεκριμένων αρμόδιων αρχών.

3. Οι αρμόδιες αρχές δεν προβαίνουν με 
τρίτες χώρες σε ρυθμίσεις συνεργασίας οι 
οποίες συνεπάγονται για τα κράτη μέλη 
υποχρεώσεις άλλες από εκείνες που έχουν 
σχέση με την παροχή πληροφοριών. Οι 
ρυθμίσεις συνεργασίας για την ανταλλαγή 
πληροφοριών πραγματοποιούνται μόνο αν 
οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται 
υπόκεινται σε εγγυήσεις επαγγελματικού 
απορρήτου ισοδύναμες τουλάχιστον με 
αυτές που ορίζονται στο άρθρο 29. Η εν 
λόγω ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να 
αποσκοπεί στην εκτέλεση των καθηκόντων 
των συγκεκριμένων αρμόδιων αρχών.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί βελτίωση του κειμένου, διότι διαφορετικά το κείμενο θέτει στις 
αρμόδιες αρχές νομική υποχρέωση να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας με αβεβαιότητα σε ό,
τι αφορά το τι θα συμβεί εάν αυτό δεν έχει γίνει. Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι οι 
συμφωνίες συνεργασίας δεν συνεπάγονται ενδεχομένως ορισμένες υποχρεώσεις για τα κράτη 
μέλη - για παράδειγμα, λήψη αμοιβαίων μέτρων - εφόσον αυτό θα μπορούσε να είναι ασύμβατο 
με τα συντάγματα των κρατών μελών και με τον παρόντα κανονισμό. 
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