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Τροπολογία 368
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, στις 
ρυθμιζόμενες αγορές, στους παρόχους 
υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, και στις 
εταιρείες τρίτων χωρών που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
εντός της Ένωσης.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, στα 
χρηματοπιστωτικά μέσα 
(συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
επενδυτικού χαρακτήρα), στις 
ρυθμιζόμενες αγορές, στους παρόχους 
υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, και στις 
εταιρείες τρίτων χωρών που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
εντός της Ένωσης.

Or. nl

Τροπολογία 369
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, στις 
ρυθμιζόμενες αγορές, στους παρόχους 
υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, και στις 
εταιρείες τρίτων χωρών που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
εντός της Ένωσης.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, στη συμμετοχή 
των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο, 
στις ρυθμιζόμενες αγορές, στους παρόχους 
υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, και στις 
εταιρείες τρίτων χωρών που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
εντός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 370
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται 
επίσης σε πιστωτικά ιδρύματα που έχουν 
λάβει άδεια λειτουργίας βάσει της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, όταν τα εν λόγω ιδρύματα 
παρέχουν/ασκούν μία ή πλείονες 
επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες και 
όταν πωλούν ή συμβουλεύουν πελάτες 
σχετικά με καταθέσεις πλην εκείνων των 
οποίων η απόδοση καθορίζεται σε 
συνάρτηση με επιτόκιο:

3. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται 
επίσης σε πιστωτικά ιδρύματα που έχουν 
λάβει άδεια λειτουργίας βάσει της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, όταν τα εν λόγω ιδρύματα 
παρέχουν/ασκούν μία ή πλείονες 
επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες και 
όταν πωλούν ή συμβουλεύουν πελάτες 
σχετικά με καταθέσεις πλην εκείνων που 
συνδέονται αποκλειστικά και άμεσα με 
ένα βασικό επιτόκιο αναφοράς σε επίπεδο 
κράτους μέλους ή ΕΕ, ή εκείνων με 
γενικά αποδεκτό διεθνές επιτόκιο 
αναφοράς τρίτης χώρας.

– το άρθρο 2 παράγραφος 2, το άρθρο 9 
παράγραφος 6, και τα άρθρα 14, 16, 17 
και 18,
– το Κεφάλαιο ΙΙ του Τίτλου ΙΙ, εκτός του 
άρθρου 29 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,
– το Κεφάλαιο III του Τίτλου II, εκτός 
του άρθρου 36 παράγραφοι 2, 3 και 4 και 
του άρθρου 37 παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6, 9 
και 10,
– τα άρθρα 69 έως 80 και τα άρθρα 84, 
89 και 90.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω ορισμός των επιτοκίων διασφαλίζει ότι οι μεγάλοι δείκτες επιτοκίων όπως 
EURIBOR, LIBOR, τα επιτόκια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), 
σταθερά ή κυμαινόμενα, θεωρούνται βασικά προϊόντα. Άλλες μορφές επιτοκίων που 
παράγονται σύμφωνα με έναν τύπο ενδέχεται να θεωρηθούν δομημένα και ως εκ τούτου να 
υπόκεινται σε κατάλληλη ρύθμιση δυνάμει της οδηγίας MiFID.

Τροπολογία 371
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται 
επίσης σε πιστωτικά ιδρύματα που έχουν 
λάβει άδεια λειτουργίας βάσει της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, όταν τα εν λόγω ιδρύματα 
παρέχουν/ασκούν μία ή πλείονες 
επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες και 
όταν πωλούν ή συμβουλεύουν πελάτες 
σχετικά με καταθέσεις πλην εκείνων των 
οποίων η απόδοση καθορίζεται σε 
συνάρτηση με επιτόκιο:

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης 
στους όρους για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας και τη λειτουργία των 
πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας βάσει της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, όταν τα εν λόγω ιδρύματα 
παρέχουν/ασκούν μία ή πλείονες 
επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες και 
όταν πωλούν ή συμβουλεύουν πελάτες 
σχετικά με καταθέσεις πλην εκείνων των 
οποίων η απόδοση καθορίζεται σε 
συνάρτηση με επιτόκιο.

– το άρθρο 2 παράγραφος 2, το άρθρο 9 
παράγραφος 6, και τα άρθρα 14, 16, 17 
και 18,
– το Κεφάλαιο ΙΙ του Τίτλου ΙΙ, εκτός του 
άρθρου 29 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,
– το Κεφάλαιο III του Τίτλου II, εκτός 
του άρθρου 36 παράγραφοι 2, 3 και 4 και 
του άρθρου 37 παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6, 9 
και 10,
– τα άρθρα 69 έως 80 και τα άρθρα 84, 
89 και 90.

Or. en

Τροπολογία 372
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται 
επίσης σε πιστωτικά ιδρύματα που έχουν 
λάβει άδεια λειτουργίας βάσει της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, όταν τα εν λόγω ιδρύματα 
παρέχουν/ασκούν μία ή πλείονες 

3. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται 
επίσης σε πιστωτικά ιδρύματα που έχουν 
λάβει άδεια λειτουργίας βάσει της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, όταν τα εν λόγω ιδρύματα 
παρέχουν/ασκούν μία ή πλείονες 
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επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες και 
όταν πωλούν ή συμβουλεύουν πελάτες 
σχετικά με καταθέσεις πλην εκείνων των 
οποίων η απόδοση καθορίζεται σε 
συνάρτηση με επιτόκιο:

επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες και 
όταν πωλούν ή συμβουλεύουν πελάτες 
σχετικά με καταθέσεις πλην εκείνων των 
οποίων η απόδοση καθορίζεται σε 
συνάρτηση με επιτόκιο, καθώς και σε 
κάθε άλλη επιχείρηση που παρέχει μία ή 
περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες 
ή/και δραστηριότητες ή μέσα 
επενδυτικού χαρακτήρα:

Or. nl

Τροπολογία 373
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται 
επίσης σε πιστωτικά ιδρύματα που έχουν 
λάβει άδεια λειτουργίας βάσει της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, όταν τα εν λόγω ιδρύματα 
παρέχουν/ασκούν μία ή πλείονες 
επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες και 
όταν πωλούν ή συμβουλεύουν πελάτες 
σχετικά με καταθέσεις πλην εκείνων των 
οποίων η απόδοση καθορίζεται σε 
συνάρτηση με επιτόκιο:

3. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται 
επίσης σε πιστωτικά ιδρύματα που έχουν 
λάβει άδεια λειτουργίας βάσει της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, όταν τα εν λόγω ιδρύματα 
παρέχουν/ασκούν μία ή πλείονες 
επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες και 
όταν πωλούν ή συμβουλεύουν πελάτες 
σχετικά με δομημένες καταθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καθαρές καταθέσεις όπως τα βιβλιάρια αποταμιεύσεων και οι καταθέσεις με σταθερό και 
κυμαινόμενο επιτόκιο θα πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 
MiFID και να συμπεριληφθούν μόνο οι δομημένες καταθέσεις.

Τροπολογία 374
Markus Ferber
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται 
επίσης σε πιστωτικά ιδρύματα που έχουν 
λάβει άδεια λειτουργίας βάσει της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, όταν τα εν λόγω ιδρύματα 
παρέχουν/ασκούν μία ή πλείονες 
επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες και 
όταν πωλούν ή συμβουλεύουν πελάτες 
σχετικά με καταθέσεις πλην εκείνων των 
οποίων η απόδοση καθορίζεται σε 
συνάρτηση με επιτόκιο:

3. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται 
επίσης σε πιστωτικά ιδρύματα που έχουν 
λάβει άδεια λειτουργίας βάσει της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, όταν τα εν λόγω ιδρύματα 
παρέχουν/ασκούν μία ή πλείονες 
επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες και 
σε πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις 
επενδύσεων όταν πωλούν ή συμβουλεύουν 
πελάτες σχετικά με καταθέσεις πλην 
εκείνων των οποίων η απόδοση 
καθορίζεται σε συνάρτηση με επιτόκιο:

Or. en

Τροπολογία 375
Syed Kamall, Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται 
επίσης σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, 
συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, που 
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή 
καταχωριστεί δυνάμει, αντίστοιχα, της 
οδηγίας 2002/83/ΕΚ, της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ ή της οδηγίας 2002/92/ΕΚ, 
κατά την πώληση προϊόντων ή την 
παροχή συμβουλών σε πελάτες σχετικά με 
επενδύσεις οι οποίες βασίζονται στη 
σύναψη ασφαλιστήριων συμβολαίων:
– το άρθρο 16 παράγραφος 3,
– τα άρθρα 23 έως 26, και
– τα άρθρα 69 έως 80 και 83 έως 91 
όποτε είναι απαραίτητο ώστε να είναι σε 
θέση οι αρμόδιες αρχές να εφαρμόζουν τα 



PE489.464v01-00 8/184 AM\901764EL.doc

EL

ανωτέρω άρθρα σε σχέση με τις 
επενδύσεις οι οποίες βασίζονται στη 
σύναψη ασφαλιστήριων συμβολαίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η νέα παράγραφος εφαρμόζει τα άρθρα της οδηγίας MiFID που αφορούν συγκεκριμένα 
την επαγγελματική δεοντολογία στις επενδύσεις που βασίζονται στη σύναψη ασφαλιστήριων 
συμβολαίων, χωρίς να εφαρμόζει περιττά άρθρα τα οποία μπορεί να έχουν απρόβλεπτες 
επιπτώσεις για τις επενδύσεις που βασίζονται στη σύναψη ασφαλιστήριων συμβολαίων ή τις 
ασφαλιστικές εταιρείες·

Τροπολογία 376
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται: 1. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης 
αναφοράς που ορίζεται στον Τίτλο IV, η 
παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά θέσης στις αγορές βασικών εμπορευμάτων δεν επιδέχεται εξαιρέσεις.

Τροπολογία 377
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στις 
επιχειρήσεις που ασκούν τις 

α) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στις 
επιχειρήσεις που ασκούν τις 
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δραστηριότητες αντασφάλισης και 
αντεκχώρησης που αναφέρονται στην 
οδηγία 2009/138/ΕΚ·

δραστηριότητες αντασφάλισης και 
αντεκχώρησης που αναφέρονται στην 
οδηγία 2009/138/ΕΚ εφόσον δεν παρέχουν 
μέσα επενδυτικού χαρακτήρα·

Or. nl

Τροπολογία 378
Syed Kamall, Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στις 
επιχειρήσεις που ασκούν τις 
δραστηριότητες αντασφάλισης και 
αντεκχώρησης που αναφέρονται στην 
οδηγία 2009/138/ΕΚ·

α) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στις 
επιχειρήσεις που ασκούν τις 
δραστηριότητες αντασφάλισης και 
αντεκχώρησης που αναφέρονται στην 
οδηγία 2009/138/ΕΚ, με εξαίρεση τα 
καθοριζόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 
4·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση αυτή είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι το άρθρο 1 παράγραφος 4 έχει 
αποτέλεσμα όσον αφορά την εφαρμογή των συναφών άρθρων της οδηγίας MiFID για την 
επαγγελματική δεοντολογία στις επενδύσεις που βασίζονται στη σύναψη ασφαλιστήριων 
συμβολαίων.

Τροπολογία 379
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) στις αγορές άμεσης παράδοσης 
συναλλάγματος (spot)·
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Or. en

Τροπολογία 380
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτική 
υπηρεσία ως παρεπόμενη δραστηριότητα 
στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, υπό τον όρο ότι η 
δραστηριότητα αυτή διέπεται από 
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή 
από επαγγελματικό κώδικα δεοντολογίας 
που δεν απαγορεύουν την παροχή της 
υπηρεσίας αυτής·

γ) στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτική 
υπηρεσία ως παρεπόμενη δραστηριότητα 
στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, υπό τον όρο ότι η 
δραστηριότητα αυτή διέπεται από 
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας κώδικας δεοντολογίας δεν μπορεί επ’ ουδενί να ισοδυναμεί με νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις.

Τροπολογία 381
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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· ή

(ii) είναι μέλη ή συμμετέχουν σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν άμεση 
ηλεκτρονική πρόσβαση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά ή ΠΜΔ· ή

Or. en
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Τροπολογία 382
Werner Langen

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· ή

(ii) είναι μέλη ή συμμετέχουν σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ και η 
δραστηριότητά τους συνιστά πράγματι 
συναλλαγές υψηλής συχνότητας· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός των εξαιρέσεων θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένος ώστε να περιλαμβάνονται 
στην οδηγία MiFID δραστηριότητες που συνιστούν συναλλαγές υψηλής συχνότητας χωρίς να 
επηρεάζονται οι δραστηριότητες επιχειρήσεων στις οποίες δεν επικεντρώνεται η MiFID.

Τροπολογία 383
Pablo Zalba Bidegain

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· ή

(ii) είναι μέλη ή συμμετέχουν σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ και η 
δραστηριότητά τους συνιστά πράγματι 
συναλλαγές υψηλής συχνότητας κατά την 
έννοια του άρθρου 4· ή

Or. en

Τροπολογία 384
Robert Goebbels, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ - σημείο ii α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii a) χρησιμοποιούν αλγοριθμικές 
συναλλαγές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθοριστούν οι εφαρμοστέες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 
αλγοριθμικές συναλλαγές και συναλλαγές υψηλής συχνότητας ανεξαρτήτως του εάν 
πραγματοποιούν συναλλαγές για λογαριασμό πελατών ή για δικό τους λογαριασμό, καθώς η 
διενέργεια πράξεων για ίδιο λογαριασμό δεν εξαλείφει τις ανησυχίες που τονίζουν την ανάγκη 
ρύθμισης και εποπτείας των αλγοριθμικών συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη την 
πολυπλοκότητα, την ευαισθησία και τη σοβαρότητα των κινδύνων και των ζητημάτων που 
εγείρει μια τέτοιου είδους συναλλακτική δραστηριότητα. (Πρόταση της ΕΚΤ)

Τροπολογία 385
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ - σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii a) χρησιμοποιούν αλγοριθμικές 
συναλλαγές· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθοριστούν οι εφαρμοστέες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 
αλγοριθμικές συναλλαγές και συναλλαγές υψηλής συχνότητας ανεξαρτήτως του εάν 
πραγματοποιούν συναλλαγές για λογαριασμό πελατών ή για δικό τους λογαριασμό, καθώς η 
διενέργεια πράξεων για ίδιο λογαριασμό δεν εξαλείφει τις ανησυχίες που τονίζουν την ανάγκη 
ρύθμισης και εποπτείας των αλγοριθμικών συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη την 
πολυπλοκότητα, την ευαισθησία και τη σοβαρότητα των κινδύνων και των ζητημάτων που 
εγείρει μια τέτοιου είδους συναλλακτική δραστηριότητα.

Τροπολογία 386
Pascal Canfin
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ - σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) διενεργούν πράξεις για ίδιο 
λογαριασμό χρησιμοποιώντας 
αλγοριθμικές συναλλαγές· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία βασισμένη σε πρόταση της Επιτροπής σε ανεπίσημο έγγραφο σχετικά με τις 
συναλλαγές υψηλής συχνότητας. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι περιλαμβάνονται στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας όλοι οι διαπραγματευτές υψηλής συχνότητας.

Τροπολογία 387
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii a) κρίνεται από την αρμόδια αρχή ότι 
διατηρούν σημαντική παρουσία στην 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 388
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) διενεργούν πράξεις για ίδιο (iii) διενεργούν πράξεις για ίδιο 
λογαριασμό όταν εκτελούν εντολές 
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λογαριασμό εκτελώντας εντολές πελατών· πελατών· ή

Or. en

Τροπολογία 389
Sylvie Goulard

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) διενεργούν πράξεις για ίδιο λογαριασμό 
εκτελώντας εντολές πελατών·

iii) διενεργούν πράξεις για ίδιο λογαριασμό 
όταν εκτελούν εντολές πελατών εκτός 
ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ κατά τρόπο 
οργανωμένο, συχνά και συστηματικά, 
παρέχοντας ένα σύστημα προσβάσιμο σε 
τρίτα μέρη, ώστε να πραγματοποιούν 
συναλλαγές με αυτά·

Or. en

Τροπολογία 390
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ - σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii a) δεν είναι διαχειριστές με 
υποχρεώσεις συμμόρφωσης βάσει της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ (σύστημα εμπορίας 
εκπομπών) στην περίπτωση δικαιωμάτων 
εκπομπών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Από την οδηγία MIFID καλύπτονται άλλοι παράγοντες που δεν πραγματοποιούν συναλλαγές 
δικαιωμάτων εκπομπών.
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Τροπολογία 391
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

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 
παράγωγά τους·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι ειδικοί διαπραγματευτές και τα μέλη μιας ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ θα πρέπει να 
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως επιχειρήσεις επενδύσεων, ανεξαρτήτως του τύπου 
χρηματοπιστωτικού μέσου που διαπραγματεύονται.

Τροπολογία 392
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

διαγράφεται
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διαπραγματευτές για παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, δικαιώματα εκπομπών ή 
παράγωγά τους·

Or. en

Τροπολογία 393
Sylvie Goulard

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 
παράγωγά τους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 394
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

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 

Τα 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 
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διαπραγματευτές για παράγωγα επί 
εμπορευμάτων, δικαιώματα εκπομπών ή 
παράγωγά τους· 

εμπορευμάτων, δικαιώματα εκπομπών ή 
παράγωγά τους δεν υποχρεούνται επίσης 
να πληρούν τους όρους της παρούσας 
εξαίρεσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 395
Werner Langen

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 
παράγωγά τους·

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· τα πρόσωπα αυτά 
μπορούν να εξαιρεθούν βάσει 
οποιασδήποτε άλλης εφαρμοστέας 
εξαίρεσης περιλαμβάνεται στο άρθρο 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή είναι συγκεχυμένο και πρέπει να αποσαφηνιστεί.

Τροπολογία 396
Pablo Zalba Bidegain
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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 
παράγωγά τους·

Η παρούσα εξαίρεση δεν αποκλείει την 
εφαρμογή περαιτέρω εξαιρέσεων βάσει 
οποιασδήποτε άλλης εφαρμοστέας 
εξαίρεσης περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 
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 
παράγωγά τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο «Η παρούσα εξαίρεση δεν ισχύει για πρόσωπα που εξαιρούνται βάσει του άρθρου 2 
παράγραφος 1 εδάφιο (i) (…)» που προτείνει η Επιτροπή είναι συγκεχυμένο και πρέπει να 
αποσαφηνιστεί. Ο περιορισμός των εξαιρέσεων θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένος ώστε να 
περιλαμβάνονται στην οδηγία MiFID δραστηριότητες που συνιστούν συναλλαγές υψηλής 
συχνότητας χωρίς να επηρεάζονται οι δραστηριότητες επιχειρήσεων στις οποίες δεν 
επικεντρώνεται η MiFID.

Τροπολογία 397
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στα πρόσωπα που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες οι οποίες 
συνίστανται αποκλειστικά στη διαχείριση 
συστημάτων συμμετοχής των 
εργαζομένων,

διαγράφεται

Or. en



AM\901764EL.doc 19/184 PE489.464v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους 
έχασαν τις αποταμιεύσεις τους λόγω της δραματικής μείωσης της αξίας των μετοχών των 
εργοδοτών τους. Η συγκέντρωση του επενδυτικού κινδύνου και του κινδύνου απώλειας του 
μισθού τους στην ίδια εταιρεία δεν είναι συνετή. Η προσφορά μετοχών από τον εργοδότη θα 
πρέπει να εξομοιωθεί με επενδυτική συμβουλή.

Τροπολογία 398
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στα πρόσωπα που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες οι οποίες 
συνίστανται αποκλειστικά στη διαχείριση 
συστημάτων συμμετοχής των 
εργαζομένων,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 399
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στ) στα πρόσωπα που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες που συνίστανται 
μόνο στη διαχείριση συστημάτων 
συμμετοχής των εργαζομένων και στην 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 
αποκλειστικά στις μητρικές τους 
επιχειρήσεις, στις θυγατρικές τους 
επιχειρήσεις ή σε άλλες θυγατρικές 
επιχειρήσεις των μητρικών τους 
επιχειρήσεων,

στ) στα πρόσωπα που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες που συνίστανται 
μόνο στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 
αποκλειστικά στις μητρικές τους 
επιχειρήσεις, στις θυγατρικές τους 
επιχειρήσεις ή σε άλλες θυγατρικές 
επιχειρήσεις των μητρικών τους 
επιχειρήσεων,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να προστατεύονται λιγότερο όταν εμπλέκεται ο εργοδότης απ' ότι 
όταν η επενδυτική συμβουλή παρέχεται από επιχείρηση επενδύσεων.

Τροπολογία 400
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 - στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) στους δημόσιους φορείς που 
λαμβάνουν κονδύλια ή διατηρούν τίτλους 
τρίτων προσώπων στο πλαίσιο εντολής 
γενικού συμφέροντος που τους έχει 
ανατεθεί βάσει νόμου και ως εκ τούτου 
παρέχουν μία ή περισσότερες επενδυτικές 
υπηρεσίες.

Or. fr

Τροπολογία 401
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διενεργούν πράξεις σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα για ίδιο λογαριασμό εξαιρουμένων 
των προσώπων που ενεργούν για ίδιο 
λογαριασμό εκτελώντας εντολές πελατών, 
ή

– διενεργούν πράξεις σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα για ίδιο λογαριασμό εξαιρουμένων 
των προσώπων που ενεργούν για ίδιο 
λογαριασμό όταν εκτελούν εντολές 
πελατών, ή χρησιμοποιώντας 
αλγοριθμικές συναλλαγές, ή

Or. en
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Τροπολογία 402
Peter Simon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διενεργούν πράξεις σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα για ίδιο λογαριασμό εξαιρουμένων 
των προσώπων που ενεργούν για ίδιο 
λογαριασμό εκτελώντας εντολές πελατών, 
ή

– διενεργούν πράξεις σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα για ίδιο λογαριασμό, ή

Or. de

Τροπολογία 403
Sylvie Goulard

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διενεργούν πράξεις σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα για ίδιο λογαριασμό εξαιρουμένων 
των προσώπων που ενεργούν για ίδιο 
λογαριασμό εκτελώντας εντολές πελατών, 
ή

– διενεργούν πράξεις σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα για ίδιο λογαριασμό εξαιρουμένων 
των προσώπων που ενεργούν για ίδιο 
λογαριασμό όταν εκτελούν εντολές 
πελατών, ή

Or. en

Τροπολογία 404
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διενεργούν πράξεις για ίδιο λογαριασμό 
επί χρηματοπιστωτικών μέσων, με 
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εκτέλεση εντολών των κατόχων τους και 
των συγγενών επιχειρήσεών τους στην 
περίπτωση επιχειρήσεων με ενιαία 
διεύθυνση·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενοι ορισμοί για μητρικές επιχειρήσεις και θυγατρικές εταιρείες δεν 
περιλαμβάνουν συγκεκριμένες επιχειρηματικές δομές. Στην ενεργειακή οικονομία οι μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει ενιαίους εμπορικούς οίκους, προκειμένου να 
δραστηριοποιηθούν ή να παραμείνουν δραστήριες στην αγορά. Αυτές οι δομές πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στην αναθεώρηση της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MiFID) για τη διασφάλιση ισόρροπης και δίκαιης νομοθεσίας.

Τροπολογία 405
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διενεργούν πράξεις σε δικαιώματα 
εκπομπών για ίδιο λογαριασμό, 
εξαιρουμένων των προσώπων που δεν 
είναι διαχειριστές με υποχρεώσεις 
συμμόρφωσης βάσει της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ (σύστημα εμπορίας 
εκπομπών)·

Or. en

Τροπολογία 406
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ – περίπτωση 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– παρέχουν υπηρεσίες επενδύσεων, χωρίς 
να διενεργούν συναλλαγές για ίδιο 
λογαριασμό, σε παράγωγα επί 
εμπορευμάτων ή σε συμβάσεις 
παραγώγων, που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι, τμήμα Γ.10, ή σε 
δικαιώματα εκπομπών ή παράγωγα αυτών, 
στους πελάτες της κύριας δραστηριότητάς 
τους,

– παρέχουν υπηρεσίες επενδύσεων, χωρίς 
να διενεργούν συναλλαγές για ίδιο 
λογαριασμό, σε παράγωγα επί 
εμπορευμάτων ή σε συμβάσεις 
παραγώγων, που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι, τμήμα Γ.10, ή σε 
δικαιώματα εκπομπών ή παράγωγα αυτών, 
στους πελάτες της κύριας δραστηριότητάς 
τους, στο βαθμό που οι συναλλαγές που 
αφορούν τις παρεχόμενες επενδυτικές 
υπηρεσίες έχουν άμεση σχέση με την 
αντιστάθμιση κινδύνων της κύριας 
εμπορικής τους δραστηριότητας και της 
φυσικής τους δραστηριότητας,

Or. en

Τροπολογία 407
Werner Langen

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 
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, ή ως προς την 
κύρια δραστηριότητα των ιδιοκτητών και 
των συγγενών επιχειρήσεών τους σε 
περίπτωση επιχειρήσεων 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
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Αιτιολόγηση

The provision of an obligation for persons to report annually the basis on which they consider 
their activity ancillary to the main business is burdensome and disproportionate. This 
provision would put the burden of proof on continuous basis on persons that should 
demonstrate that they do not perform activities subject to the legislation. Moreover for the 
other exemptions a self-assessment applies.The amendment proposed is instead intended to 
avoid discriminations towards small and medium commercial companies that cannot afford to 
participate directly in traded markets to manage the risks related to their main business. This 
type of business model is widely used in the energy sector.

Τροπολογία 408
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
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, και ότι το 
μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της 
παρεπόμενης δραστηριότητας δεν 
αντιστοιχούν σε σημαντικό μερίδιο ούτε 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά 
στην οποία δραστηριοποιείται, 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

Τροπολογία 409
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ – εδάφιο 2
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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, 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 ούτε η 
δραστηριοποίηση ως ειδικός 
διαπραγματευτής σε σχέση με παράγωγα 
επί εμπορευμάτων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της «παρεπόμενης δραστηριότητας ως προς την κύρια δραστηριότητα» θα πρέπει να 
είναι στενός ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ύπαρξης ενός άνισου κανονιστικού 
πλαισίου όπου οντότητες που διεξάγουν τις ίδιες δραστηριότητες υπόκεινται σε διαφορετική 
κανονιστική ρύθμιση. Οι ισότιμοι όροι στο κανονιστικό πλαίσιο θα προστάτευαν τους 
συμμετέχοντες, τους τελικούς καταναλωτές και την ακεραιότητα της αγοράς και θα εξάλειφαν 
την πιθανότητα κανονιστικής διαμεσολάβησης, παρέχοντας συνεπή αντιμετώπιση για όμοιες 
δραστηριότητες.

Τροπολογία 410
Sylvie Goulard

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 
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 η 
εν λόγω παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 
είναι περιορισμένης σημασίας και 
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 
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ούτε η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών 
βάσει της οδηγίας 2006/48/ΕΚ,

Or. en

Τροπολογία 411
Peter Simon

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 
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. de

Τροπολογία 412
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 – στοιχείο θ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εκτός εάν είναι μέλη ή συμμετέχοντες 
ενός τόπου διαπραγμάτευσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε παράγοντας που συμμετέχει σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης, ανεξαρτήτως της κύριας 
δραστηριότητάς του, θα πρέπει να καλύπτεται από το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο.
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Τροπολογία 413
Kay Swinburne

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 εκτέλεση των 
συμβάσεων που συνάπτουν οι 
επιχειρήσεις αυτές φέρουν εκκαθαριστές 
μέλη των ιδίων αγορών·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω εξαίρεση μοιάζει πλέον να είναι άνευ σημασίας στις σημερινές αγορές.

Τροπολογία 414
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια
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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 εκτέλεση των 
συμβάσεων που συνάπτουν οι 
επιχειρήσεις αυτές φέρουν εκκαθαριστές 
μέλη των ιδίων αγορών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 415
Werner Langen

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, διανομής, αποθήκευσης και 
ΥΦΑ όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 2 
παράγραφος 6 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, ή 
στο άρθρο 2 παράγραφος 4, στο άρθρο 2 
παράγραφος 6 ή στο άρθρο 2 
παράγραφος 9 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 
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κανονισμού (ΕΚ) 715/2009 ή των κωδικών 
των δικτύων ή κατευθυντήριων γραμμών 
που έχουν εκδοθεί δυνάμει των εν λόγω 
κανονισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς αποτελεί σημαντική έννοια, αρκετή 
για να συμπεριληφθεί στο κείμενο. Ωστόσο, το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής και τους «διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης και ΥΦΑ» 
σύμφωνα με την οδηγία 2009/73/ΕΚ.

Τροπολογία 416
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) στα πρόσωπα που διενεργούν 
πράξεις αποκλειστικά για ίδιο 
λογαριασμό, ως μέρος άλλης μη 
χρηματοπιστωτικής εταιρικής 
δραστηριότητας, ή ως μέρος μη 
χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας 
διαπραγμάτευσης εμπορευμάτων, για την 
αντιστάθμιση των κινδύνων της 
παραγωγής/της κατανάλωσης/των μη 
χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων του 
ομίλου στον οποίο ανήκουν.

Or. en

Τροπολογία 417
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)



PE489.464v01-00 30/184 AM\901764EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) μη χρηματοπιστωτικοί 
αντισυμβαλλόμενοι, οι οποίοι δεν 
υπόκεινται σε υποχρέωση εκκαθάρισης 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/… [EMIR].

Or. de

Αιτιολόγηση

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach der MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme 
von der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde. 
Daher wird durch die Änderung klargestellt, dass nicht-finanzielle Gegenparteien, die nicht 
der Clearingverpflichtung nach Artikel [7/10] der Verordnung [ ] (EMIR) unterliegen, auch 
keine Wertpapierfirma i.S.d. MiFID II (und damit keine finanzielle Gegenpartei) sind.

Τροπολογία 418
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρόσωπα και οι επιχειρήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία θ), ι) και ια) 
θεωρείται ότι εξαιρούνται μόνον εφόσον 
χορηγηθεί εξαίρεση από την αρμόδια 
αρχή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες επιχειρήσεις επενδύσεων ή/και πρόσωπα θα πρέπει να αιτιολογούν την εξαίρεσή 
τους από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία 419
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι απαιτήσεις από τις οποίες δεν 
μπορούν να εξαιρεθούν τα ιδρύματα και 
τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:
– υποχρεώσεις αναφοράς·
– απαγορεύσεις·
– όρια θέσεων·
– προστασία των καταναλωτών· και
– προϋποθέσεις χορήγησης αδειών.

Or. en

Τροπολογία 420
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 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.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζονται πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση προκειμένου να αποσαφηνιστούν συγκεκριμένες 
εξαιρέσεις και να αποσαφηνιστεί πότε μια δραστηριότητα θεωρείται παρεπόμενη κύριας 
δραστηριότητας ή πότε μια δραστηριότητα ασκείται παρεμπιπτόντως, καθώς οι παραλλαγές 
αυτές ενδέχεται να ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών και, συνεπώς, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται μέσω εθνικών μέτρων εφαρμογής.

Τροπολογία 421
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 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.

Η ΕΑΚΑΑ αναλύει μία φορά κατ’ έτος 
κατά πόσον οι αντίστοιχοι συμμετέχοντες 
στην αγορά εξακολουθούν να πληρούν τα 
κριτήρια της οικείας εξαίρεσης.

Η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει τον αντίστοιχο 
συμμετέχοντα στην αγορά σχετικά με την 
έκβαση των αναλύσεων εντός τριών 
εργάσιμων ημερών.
Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων 
δεν πληροί πλέον τα κριτήρια, πρέπει να 
τηρεί όλα τα πρότυπα που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία οκτώ ημέρες αφού λάβει 
τις πληροφορίες από την ΕΑΚΑΑ όπως 
αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο. Ο 
συμμετέχων στην αγορά πρέπει να τηρεί 
όλα τα πρότυπα έως ότου αποδείξει στην 
ΕΑΚΑΑ ότι πληρούνται και πάλι τα 
κριτήρια εξαίρεσης.

Or. en



AM\901764EL.doc 33/184 PE489.464v01-00

EL

Τροπολογία 422
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή 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, να προσδιορίσει ένα 
ελάχιστο όριο για τον ορισμό του μεριδίου 
της αγοράς και του αντικτύπου που 
θεωρείται σημαντικός, καθώς και πότε μια 
δραστηριότητα ασκείται παρεμπιπτόντως.

Or. en

Τροπολογία 423
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 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.

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, και περιορισμένης σημασίας 
καθώς και πότε μια δραστηριότητα 
ασκείται παρεμπιπτόντως.

Or. en
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Τροπολογία 424
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 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.

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), (δ) και θ) 
προκειμένου να αποσαφηνίσει πότε μια 
δραστηριότητα θεωρείται παρεπόμενη 
κύριας δραστηριότητας, σε επίπεδο 
ομίλου, καθώς και πότε μια δραστηριότητα 
ασκείται παρεμπιπτόντως.

Or. en

Τροπολογία 425
Sylvie Goulard

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:

διαγράφεται

– κατά πόσο η δραστηριότητα 
μετρούμενη αντικειμενικά μπορεί να 
μειώσει τους κινδύνους που συνδέονται 
άμεσα με την εμπορική δραστηριότητα ή 
τη δραστηριότητα χρηματοδότησης της 
επιχείρησης,
– το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για 
την διεξαγωγή της δραστηριότητας.
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Or. en

Τροπολογία 426
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

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 και του ότι το 
μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της 
παρεπόμενης δραστηριότητας δεν 
αντιστοιχούν σε σημαντικό μερίδιο ούτε 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά 
στην οποία δραστηριοποιείται 
συνεκτιμούν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:

Or. en

Τροπολογία 427
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– κατά πόσο η δραστηριότητα μετρούμενη 
αντικειμενικά μπορεί να μειώσει τους 
κινδύνους που συνδέονται άμεσα με την 
εμπορική δραστηριότητα ή τη 
δραστηριότητα χρηματοδότησης της 
επιχείρησης,

α) κατά πόσο η δραστηριότητα 
μετρούμενη αντικειμενικά μπορεί να 
μειώσει τους κινδύνους που συνδέονται 
άμεσα με την εμπορική δραστηριότητα ή 
τη δραστηριότητα χρηματοδότησης της 
επιχείρησης,

Or. en
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Τροπολογία 428
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Wolf Klinz

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.

β) το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για 
την διεξαγωγή της δραστηριότητας και ο 
κίνδυνος που σχετίζεται με αυτήν ως 
ποσοστό των δραστηριοτήτων του 
ομίλου, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλεφθεί μια σαφής εξαίρεση για δραστηριότητες μη χρηματοπιστωτικών 
επιχειρήσεων «συμπεριλαμβανομένης της αντιστάθμισης των κινδύνων που σχετίζονται με την 
παραγωγή και άλλων κινδύνων». Ως εκ τούτου, ο ορισμός της παρεπόμενης δραστηριότητας θα 
πρέπει όχι μόνο να περιλαμβάνει α) τον βαθμό στον οποίο η παρεπόμενη δραστηριότητα 
μειώνει τον κίνδυνο αλλά και β) να αιτιολογείται ο παρεπόμενος χαρακτήρας συγκρίνοντας το 
μέγεθος της δραστηριότητας (μέσω του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται ή του κινδύνου) με το 
μέγεθος της κύριας δραστηριότητας.

Τροπολογία 429
Werner Langen

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 κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για την 
διεξαγωγή της δραστηριότητας ή ο 
κίνδυνος που προκύπτει από τη 
δραστηριότητα, σε σχέση με τις 
δραστηριότητες όλου του ομίλου, με 
δεδομένο ότι η παρεπόμενη 
δραστηριότητα πραγματοποιείται 
τουλάχιστον στις αγορές που συνδέονται 
με τις λοιπές δραστηριότητες.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Nichtfinanzunternehmen, die in erster Linie handeln um produktionsbezogene und sonstige 
Risiken abzusichern und zu optimieren, sollten von der Nebentätigkeitsausnahme Gebrauch 
machen können und vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen bleiben. Neben 
dem Kriterium nach Buchstabe a muss die Frage, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, 
mittels eines Vergleichs des Umfangs der Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder 
der eingegangenen Risiken) mit dem Umfang der Haupttätigkeit beantwortet werden und 
dabei sollte sichergestellt werden, dass die Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten 
handeln, die mit der Haupttätigkeit der Unternehmensgruppe zusammenhängen.

Τροπολογία 430
Alfredo Pallone

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 κεφαλαίο 
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 
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 431
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2
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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,
– 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 432
Gunnar Hökmark

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 κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για την 
διεξαγωγή της δραστηριότητας, και
– τον βαθμό στον οποίο η δραστηριότητα 
παρέχει ουσιώδη πηγή εισοδήματος σε 
επίπεδο ομίλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της «παρεπόμενης δραστηριότητας ως προς την κύρια δραστηριότητα» θα πρέπει να 
είναι στενός ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ύπαρξης ενός άνισου κανονιστικού 
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πλαισίου όπου οντότητες που διεξάγουν τις ίδιες δραστηριότητες υπόκεινται σε διαφορετική 
κανονιστική ρύθμιση. Οι ισότιμοι όροι στο κανονιστικό πλαίσιο θα προστάτευαν τους 
συμμετέχοντες, τους τελικούς καταναλωτές και την ακεραιότητα της αγοράς και θα εξάλειφαν 
την πιθανότητα κανονιστικής διαμεσολάβησης, παρέχοντας συνεπή αντιμετώπιση για όμοιες 
δραστηριότητες.

Τροπολογία 433
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Wolf Klinz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον βαθμό στον οποίο η δραστηριότητα 
χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των 
εμπορικών κινδύνων ή κινδύνων 
χρηματοδότησης της κύριας 
δραστηριότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως τρίτο κριτήριο γ), θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις 
διαπραγματεύονται μόνο χρηματοπιστωτικά μέσα που σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα 
του ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκει η οντότητα/το πρόσωπο.

Τροπολογία 434
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αν η δραστηριότητα αφορά τη 
διαχείριση κινδύνων σχετικών με πρώτες 
ύλες ή άλλων κινδύνων που απορρέουν 
από την εμπορική δραστηριότητα του 
ομίλου.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Um die in Erwägung 88 erwähnten Prinzipien anzuwenden, muss eine klare 
Ausnahmeregelung für die Tätigkeiten von Nicht-Finanzunternehmen geschaffen werden, die 
der Absicherung mit der Produktion verbundener und weiterer Risiken dienen. Es sollte auch 
geklärt werden, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, und zwar indem der Umfang der 
Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder der eingegangenen Risiken) mit dem 
Umfang der Haupttätigkeit verglichen wird. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die 
Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten handeln, die mit der Haupttätigkeit der 
Unternehmensgruppe zusammenhängen, der das Unternehmen/die Person angehört.

Τροπολογία 435
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το μερίδιο αγοράς στη συγκεκριμένη 
αγορά και το μέγεθος των ανειλημμένων 
θέσεων.

Or. en

Τροπολογία 436
Alfredo Pallone

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
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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 437
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Wolf Klinz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συστημική σημασία του 
αθροίσματος των καθαρών θέσεων και 
ανοιγμάτων μιας επιχείρησης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/…[EMIR[.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα τέταρτο κριτήριο δ) διασφαλίζει ότι θα παραμείνει έγκυρη στην οδηγία MiFID II η 
εξαίρεση του κανονισμού EMIR για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις άνευ συστημικής 
σημασίας. Η συμπερίληψη του εν λόγω κριτηρίου σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφευχθούν οι μη 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις άνευ συστημικής σημασίας που ως εκ τούτου παραμένουν 
κάτω από το κατώφλι εκκαθάρισης του κανονισμού EMIR.

Τροπολογία 438
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 
εντός του ομίλου με την έννοια του 
άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/…[EMIR], οι οποίες εξυπηρετούν τη 
διαχείριση της ρευστότητας και/ή του 
κινδύνου,

Or. de

Αιτιολόγηση

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme von 
der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde.Nach 
EMIR unterliegen interne Transaktionen nicht der Clearingverpflichtung bzw. sind bei der 
Beurteilung, ob ein nicht-finanzielles Unternehmen die Clearingschwellenwert überschreitet, 
außer Betracht zu lassen. Üblicherweise werden die kommerziellen Risiken der verschiedenen 
Unternehmen einer Unternehmensgruppe durch interne Transaktionen zum Zwecke eines 
zentralen, effektiven Risikomanagements auf ein einziges Unternehmen oder eine 
Unternehmenseinheit übertragen, welche(s) dann diese Risken für die gesamte 
Unternehmensgruppe über externe Transaktionen mit Finanzinstrumenten reduzieren soll.

Τροπολογία 439
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τις υποχρεώσεις για ειδική 
διαπραγμάτευση στις ρυθμιζόμενες 
αγορές και τους ΠΜΔ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται αναλόγως από τον 
κανονισμό για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR) και από την οδηγία MiFID II: 
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Σύμφωνα με τον EMIR, οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που εξαιρούνται της υποχρέωσης 
εκκαθάρισης δεν πρέπει να ορίζονται ως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βάσει της οδηγίας 
MiFID II, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα υπονομευόταν η εξαίρεση που προβλέπει ο ΕΜΙR 
από την υποχρέωση εκκαθάρισης για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον 
ΕΜΙR, οι εσωτερικές συναλλαγές δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης ή δεν πρέπει να 
συμπεριληφθούν όταν εκτιμάται εάν μία μη χρηματοπιστωτική επιχείρηση υπερβαίνει το όριο 
εκκαθάρισης.

Τροπολογία 440
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφια 2 α και 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [31 Δεκεμβρίου 2012].
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 441
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την 
διευκρίνιση των κριτηρίων καθορισμού 
μιας δραστηριότητας ως παρεπόμενης σε 
σχέση με την κύρια δραστηριότητα, 
συνεκτιμώντας τουλάχιστον τα 
ακόλουθα:
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α) κατά πόσο η δραστηριότητα 
μετρούμενη αντικειμενικά μπορεί να 
μειώσει τους κινδύνους που συνδέονται 
άμεσα με την εμπορική δραστηριότητα ή 
τη δραστηριότητα χρηματοδότησης της 
επιχείρησης·
β) το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για 
την διεξαγωγή της δραστηριότητας και 
τον κίνδυνο που απορρέει από τη 
δραστηριότητα, αμφότερα ως ποσοστό 
της δραστηριότητας του ομίλου·
γ) 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

Τροπολογία 442
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την 
διευκρίνιση των κριτηρίων καθορισμού 
μιας δραστηριότητας ως παρεπόμενης σε 
σχέση με την κύρια δραστηριότητα, 
συνεκτιμώντας τουλάχιστον τα 
ακόλουθα:
α) κατά πόσο η δραστηριότητα 
μετρούμενη αντικειμενικά μπορεί να 
μειώσει τους κινδύνους που συνδέονται 
άμεσα με την εμπορική δραστηριότητα ή 
τη δραστηριότητα χρηματοδότησης της 
επιχείρησης·
β) την ανάγκη να αποτελούν οι 
παρεπόμενες δραστηριότητες μικρό 
μέρος των δραστηριοτήτων σε επίπεδο 
ομίλου ή μονάδας εκτός εάν οι υπηρεσίες 
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παρέχονται μόνο στα λοιπά μέλη του 
ιδίου ομίλου·
γ) το επίπεδο των διαπραγματεύσεων που 
πραγματοποιούνται ή των υπηρεσιών 
επενδύσεων που παρέχονται σε σχέση με 
εκείνο που αντιστοιχεί στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ασκούν 
τις ίδιες δραστηριότητες ή παρέχουν τις 
ίδιες υπηρεσίες·
δ) την επιθυμία περιορισμού των 
καθαρών ανοιγμάτων πιστωτικού 
κινδύνου σε μη συστημικά σημαντικά 
επίπεδα·
ε) την κλίμακα του κινδύνου της αγοράς 
που σχετίζεται με τη δραστηριότητα σε 
σχέση με τον κίνδυνο της αγοράς που 
απορρέει από την κύρια δραστηριότητα.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […]*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
__________________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: 12 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 443
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] Το άρθρο διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή εξαιρέσεων σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσε να επιφέρει περαιτέρω προσπάθειες 
επίτευξης της πλέον ευνοϊκής ρύθμισης αντί για ευρωπαϊκή εναρμόνιση.

Τροπολογία 444
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει 
να μην εφαρμόσει την παρούσα οδηγία σε 
πρόσωπα των οποίων είναι το κράτος 
μέλος καταγωγής και τα οποία:

1. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει 
να μην εφαρμόσει τα άρθρα 9, 15, 36, 37, 
38, 39 και 41 έως 58 της παρούσας 
οδηγίας σε πρόσωπα τα οποία:

Or. en

Τροπολογία 445
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δεν επιτρέπεται να παρέχουν καμία 
επενδυτική υπηρεσία, εκτός από την 
παροχή επενδυτικών συμβουλών, σε 
συνδυασμό ή όχι με τη λήψη και 
διαβίβαση εντολών επί κινητών αξιών και 
μεριδίων που εκδίδονται από οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων, και

– δεν επιτρέπεται να παρέχουν καμία 
επενδυτική υπηρεσία, εκτός από την 
παροχή επενδυτικών συμβουλών, σε 
συνδυασμό ή όχι με τη λήψη και 
διαβίβαση εντολών επί κινητών αξιών και 
μεριδίων που εκδίδονται από οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων, και τη λήψη και 
διαβίβαση εντολών επί κινητών αξιών και 
μεριδίων που εκδίδονται από 
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων 
κατόπιν πρωτοβουλίας του πελάτη, και

Or. en
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Τροπολογία 446
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – τελική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες 
των προσώπων αυτών έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας και υπόκεινται σε ρυθμίσεις σε 
εθνικό επίπεδο. Οι απαιτήσεις που 
επιβάλλονται από τα εθνικά καθεστώτα 
στα εν λόγω πρόσωπα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ανάλογες με τις ακόλουθες 
απαιτήσεις βάσει της παρούσας οδηγίας:

υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες 
των προσώπων αυτών έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας και υπόκεινται σε ρυθμίσεις σε 
εθνικό επίπεδο. Οι απαιτήσεις που 
επιβάλλονται από τα εθνικά καθεστώτα 
στα εν λόγω πρόσωπα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ανάλογες με τις ακόλουθες 
απαιτήσεις βάσει της παρούσας οδηγίας 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, το 
προφίλ κινδύνου και τον νομικό τους 
χαρακτήρα:

Or. en

Τροπολογία 447
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 3 – σημείο v – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) όροι και διαδικασίες αδειοδότησης και 
συνεχούς εποπτείας βάσει των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 5 παράγραφοι 
1 και 3, και στα άρθρα 7, 8, 9, 10, 21 και 
22·

(i) όροι και διαδικασίες αδειοδότησης και 
συνεχούς εποπτείας βάσει των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 5 παράγραφοι 
1 και 3, και στα άρθρα 7, 8, 9, 10, 21, 22 
και 23, καθώς και στα αντίστοιχα 
εκτελεστικά μέτρα που εγκρίνονται από 
την Επιτροπή μέσω πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 94·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθούν διατάξεις σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων.

Τροπολογία 448
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 3 – σημείο v – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii a) οργανωτικές απαιτήσεις βάσει των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 16 
παράγραφος 3 και των αντίστοιχων 
εκτελεστικών μέτρων που εγκρίνονται 
από την Επιτροπή μέσω πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 94.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων μέσω κατάλληλης 
οργάνωσης.

Τροπολογία 449
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τα πρόσωπα 
που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας βάσει της 
παραγράφου 1 να καλύπτονται από 
σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών 
αναγνωρισμένο σύμφωνα με την οδηγία 
97/9/ΕΚ ή από σύστημα που εξασφαλίζει 

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τα πρόσωπα 
που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας βάσει της 
παραγράφου 1 να καλύπτονται από 
σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών 
αναγνωρισμένο σύμφωνα με την οδηγία 
97/9/ΕΚ ή από σύστημα που εξασφαλίζει 
ισοδύναμη προστασία των πελατών τους. 
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ισοδύναμη προστασία των πελατών τους. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέψουν 
ασφαλίσεις επαγγελματικής ευθύνης ως 
εναλλακτικό μέσο κάλυψης, όπου 
ενδείκνυται και είναι ανάλογο ενόψει του 
μεγέθους, του προφίλ κινδύνου και του 
νομικού χαρακτήρα των προσώπων που 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας βάσει της παραγράφου 
1.

Or. en

Τροπολογία 450
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απαίτηση δεν εφαρμόζεται σε 
προϊόντα που υπόκεινται ήδη σε 
απαιτήσεις προστασίας των επενδυτών 
δυνάμει ειδικού καθεστώς όπως, 
ενδεικτικά, οι ΟΣΕΚΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προϊόντα όπως οι ΟΣΕΚΑ υπόκεινται σε ειδικό νομικό καθεστώς που περιλαμβάνει ήδη και 
είναι δομημένο γύρω από λεπτομερείς απαιτήσεις προστασίας των επενδυτών και, σύμφωνα με 
την τελευταία κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι συζητήσεις για την αναθεώρηση της ΟΣΑΕ, 
δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κειμένου.

Τροπολογία 451
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Αυτά τα εθνικά καθεστώτα μπορεί να 
επιτρέψουν στις αρμόδιες αρχές να 
αναθέτουν σε τρίτους διοικητικά, 
προπαρασκευαστικά ή επικουρικά 
καθήκοντα που σχετίζονται με τη 
χορήγηση αδειών, την εξέταση των 
προϋποθέσεων χορήγησης αρχικής 
άδειας και την τακτική παρακολούθηση 
των λειτουργικών απαιτήσεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 5, 21 και 22, 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 69 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 452
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) «επενδυτικές υπηρεσίες και 
δραστηριότητες»: οποιεσδήποτε από τις 
υπηρεσίες και δραστηριότητες του 
τμήματος Α του παραρτήματος Ι οι οποίες 
αφορούν οποιοδήποτε από τα μέσα που 
απαριθμούνται στο τμήμα Γ του 
παραρτήματος Ι, 

1) «επενδυτικές υπηρεσίες και 
δραστηριότητες»: οποιεσδήποτε από τις 
υπηρεσίες και δραστηριότητες του 
τμήματος Α του παραρτήματος Ι οι οποίες 
αφορούν οποιοδήποτε από τα μέσα που 
απαριθμούνται στο τμήμα Γ και Γα του 
παραρτήματος Ι, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα εκπομπών καλύπτονται από τις οδηγίες MIFID/MAD και τον κανονισμό MAR 
αλλά όχι υπό την ίδια έννοια με ένα χρηματοπιστωτικό μέσο και πρέπει να ενταχθούν σε ειδικό 
τμήμα.
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Τροπολογία 453
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 94 μέτρα που διευκρινίζουν:

Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να 
διευκρινίσει τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι ΕΑΚΑΑ – τεχνικά ζητήματα

Τροπολογία 454
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […]*. 
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
________________
*ΕΕ να προστεθεί η ημερομηνία: …

Or. en
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Τροπολογία 455
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «επενδυτική συμβουλή»: η παροχή 
προσωπικών συμβουλών σε πελάτη, είτε 
κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία 
της επιχείρησης επενδύσεων, σχετικά με 
μία ή περισσότερες συναλλαγές που 
αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα,

3) «επενδυτική συμβουλή»: η ανεξάρτητη 
παροχή προσωπικών συμβουλών σε 
πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με 
πρωτοβουλία της επιχείρησης επενδύσεων, 
σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές 
που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα τα 
οποία δεν εκδίδονται από τον σύμβουλο ή 
οικονομικά ανεξάρτητο εκδότη, οι οποίες 
συμβουλές δεν επηρεάζονται από 
αμοιβές, προμήθειες, κίνητρα ή άλλα 
χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται ή 
παρέχονται από τρίτο ή από πρόσωπο 
που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου σε 
σχέση με την παροχή της υπηρεσίας προς 
τους πελάτες,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι εμπνευσμένη από μια πρόταση του ΕΓΕΚ

Τροπολογία 456
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) «πληροφορίες προϊόντων»: η παροχή 
προσωπικών συμβουλών σε πελάτη, είτε 
κατόπιν αιτήσεώς του είτε με 
πρωτοβουλία της επιχείρησης 
επενδύσεων, σχετικά με μία ή 
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περισσότερες συναλλαγές που αφορούν 
χρηματοπιστωτικά μέσα,

Or. en

Τροπολογία 457
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) «ανεξάρτητη επενδυτική συμβουλή»: 
η παροχή επενδυτικών συμβουλών βάσει 
ολοκληρωμένης και δίκαιης ανάλυσης 
όλων των επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές που μπορούν να 
ικανοποιήσουν τις επενδυτικές ανάγκες 
και τους επενδυτικούς στόχους ενός 
ιδιώτη πελάτη και η παροχή 
αμερόληπτων και απεριόριστων 
συμβουλών, για τις οποίες παρέχει 
αποζημίωση απευθείας ο πελάτης, χωρίς 
αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά 
οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται 
από τρίτο ή από πρόσωπο που ενεργεί για 
λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την 
παροχή της υπηρεσίας προς τους 
πελάτες·

Or. en

Τροπολογία 458
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) «εκτέλεση εντολών για λογαριασμό 
πελατών»: η διαμεσολάβηση στη σύναψη 
συμφωνιών αγοράς ή πώλησης ενός ή 

4) «εκτέλεση εντολών για λογαριασμό 
πελατών»: η διαμεσολάβηση στη σύναψη 
συμφωνιών αγοράς ή πώλησης ενός ή 
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περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων 
για λογαριασμό πελατών, Η εκτέλεση 
εντολών περιλαμβάνει την σύναψη 
συμφωνιών πώλησης χρηματοπιστωτικών 
μέσων που εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα ή επιχείρηση επενδύσεων κατά 
την στιγμή της έκδοσής τους·

περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων 
για λογαριασμό πελατών, μεταξύ άλλων 
στο πλαίσιο ενός μοντέλου συμπιπτουσών 
διαπραγματεύσεων. Η εκτέλεση εντολών 
περιλαμβάνει την σύναψη συμφωνιών 
πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων που 
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
επιχείρηση επενδύσεων κατά την στιγμή 
της έκδοσής τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή δεν καθιστά σαφές ότι η εκτέλεση εντολών βάσει ενός 
μοντέλου συμπιπτουσών συναλλαγών χρηματομεσιτών, που χρησιμοποιείται ευρέως για την 
εκκαθάριση πελατών στην ΕΕ, θα θεωρούνταν εκτέλεση εντολής πελάτη.

Τροπολογία 459
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) «διενέργεια συναλλαγών για ίδιο 
λογαριασμό»: η διαπραγμάτευση βάσει 
ιδίων κεφαλαίων, η οποία οδηγεί στην 
ολοκλήρωση συναλλαγών σε ένα ή 
περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα,

5) «διενέργεια συναλλαγών για ίδιο 
λογαριασμό»: η διαπραγμάτευση βάσει 
ιδίων κεφαλαίων, η οποία οδηγεί στην 
ολοκλήρωση συναλλαγών σε ένα ή 
περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των «συναλλαγών 
χρηματομεσιτών που δεν αναλαμβάνουν 
κίνδυνο», οι οποίες συνίστανται στην 
εκτέλεση εντολών από διαφορετικούς 
πελάτες βάσει ταυτόχρονων αγορών και 
πωλήσεων,

Or. en

Τροπολογία 460
Werner Langen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) «ειδικός διαπραγματευτής (market 
maker)»: πρόσωπο που δραστηριοποιείται 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές σε συνεχή 
βάση, και αναλαμβάνει να συναλλάσσεται 
για ίδιο λογαριασμό αγοράζοντας και 
πωλώντας χρηματοπιστωτικά μέσα έναντι 
ιδίων κεφαλαίων σε τιμές που έχει 
καθορίσει ο ίδιος,

6) «ειδικός διαπραγματευτής (market 
maker)»: πρόσωπο που δραστηριοποιείται 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές σε συνεχή 
βάση, και αναλαμβάνει να συναλλάσσεται 
για ίδιο λογαριασμό αγοράζοντας και 
πωλώντας χρηματοπιστωτικά μέσα με 
ταυτόχρονη παρουσία στην αγορά και 
στην πλευρά της προσφοράς και στην 
πλευρά της ζήτησης έναντι ιδίων 
κεφαλαίων σε τιμές που έχει καθορίσει ο 
ίδιος. Ο ορισμός αυτός αποκλείει 
πρόσωπα που ενεργούν ως ειδικοί 
διαπραγματευτές δυνάμει υποχρεώσεων ή 
κανονιστικής επιβολής,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες στην αγορά που ασκούν τη δραστηριότητα των ειδικών 
διαπραγματευτών συνεπεία κανονιστικών διατάξεων (π.χ. ειδικών διατάξεων του κλάδου) να 
μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας MiFID.

Τροπολογία 461
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) «ειδικός διαπραγματευτής (market 
maker)»: πρόσωπο που δραστηριοποιείται 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές σε συνεχή 
βάση, και αναλαμβάνει να συναλλάσσεται 
για ίδιο λογαριασμό αγοράζοντας και 
πωλώντας χρηματοπιστωτικά μέσα έναντι 
ιδίων κεφαλαίων σε τιμές που έχει 
καθορίσει ο ίδιος,

6) «ειδικός διαπραγματευτής (market 
maker)»: πρόσωπο που δραστηριοποιείται 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές σε συνεχή 
βάση, και αναλαμβάνει να συναλλάσσεται 
για ίδιο λογαριασμό αγοράζοντας και 
πωλώντας χρηματοπιστωτικά μέσα έναντι 
ιδίων κεφαλαίων,



PE489.464v01-00 56/184 AM\901764EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως συνιστούν οι SEC/CFTC, οι ειδικοί διαπραγματευτές πρέπει να ενθαρρύνονται «να 
παρέχουν τακτικά εύλογες προσφορές αγοράς και πώλησης που σχετίζονται με την αγορά».

Τροπολογία 462
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) «μικρομεσαία επιχείρηση»: για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας μια 
εταιρεία που έχει μέση κεφαλαιοποίηση 
αγοράς μικρότερη από 100.000.000 ευρώ 
με βάση τα στοιχεία στο τέλος κάθε 
έτους, για τα τρία τελευταία 
ημερολογιακά έτη,

12) «μικρομεσαία επιχείρηση»: για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας οι 
υπάρχουσες εθνικές δομές στα διάφορα 
κράτη μέλη,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία MiFID θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την οδηγία για τη διαφάνεια, όπου δεν υπάρχει 
ορισμός για τη ΜΜΕ και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να την 
ερμηνεύσουν σύμφωνα με τις υπάρχουσες εθνικές δομές. Η Επιτροπή, μάλιστα, έχει δηλώσει 
στην εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την οδηγία για τη διαφάνεια τα εξής: «….αυτό που 
θεωρείται μικρή εισηγμένη εταιρεία σε ένα κράτος μέλος θα μπορούσε να θεωρείται μεγάλη 
εταιρεία σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, όταν η παρούσα εκτίμηση επιπτώσεων 
αναφέρεται σε “μικρομεσαίους εκδότες” παραπέμπει στις υπάρχουσες εθνικές δομές στα 
διάφορα κράτη μέλη.»

Τροπολογία 463
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 12



AM\901764EL.doc 57/184 PE489.464v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) «μικρομεσαία επιχείρηση»: για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας μια 
εταιρεία που έχει μέση κεφαλαιοποίηση 
αγοράς μικρότερη από 100.000.000 ευρώ 
με βάση τα στοιχεία στο τέλος κάθε έτους, 
για τα τρία τελευταία ημερολογιακά έτη,

12) «μικρομεσαία επιχείρηση»: για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας μια 
εταιρεία που έχει μέση κεφαλαιοποίηση 
αγοράς μικρότερη από 200.000.000 ευρώ 
με βάση τα στοιχεία στο τέλος κάθε έτους, 
για τα τρία τελευταία ημερολογιακά έτη,

Or. en

Τροπολογία 464
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) «χρηματοπιστωτικό μέσο»: τα μέσα 
που προσδιορίζονται στο τμήμα Γ του 
Παραρτήματος Ι,

14) «χρηματοπιστωτικό μέσο»: τα μέσα 
που προσδιορίζονται στο τμήμα Γ του 
Παραρτήματος Ι και στο τμήμα Γα του 
Παραρτήματος Ι αποκλειστικά για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [MiFIR] και 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... 
[κανονισμός για την κατάχρηση της 
αγοράς] και της οδηγίας .../.../ΕΕ [οδηγία 
για την κατάχρηση της αγοράς],

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα εκπομπών δεν είναι εκ φύσεως χρηματοπιστωτικά μέσα, αλλά καλύπτονται από 
τις οδηγίες MIFID/MAD και τους κανονισμούς MIFIR/MAR.

Τροπολογία 465
Werner Langen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

24) «μητρική επιχείρηση»: η μητρική 
επιχείρηση κατά την έννοια των άρθρων 1 
και 2 της έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, 
για τους ενοποιημένους λογαριασμούς,

24) «μητρική επιχείρηση»: η μητρική 
επιχείρηση κατά την έννοια των άρθρων 1 
και 2, καθώς και μια επιχείρηση με ενιαία 
διεύθυνση κατά την έννοια του άρθρου 32 
της έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, για 
τους ενοποιημένους λογαριασμούς,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί των μητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων (άρθρο 2.1.β με παραπομπή στο άρθρο 
4.2) είναι ελλιπείς καθώς δεν θα είναι επιλέξιμες θυγατρικές εταιρείες την ιδιοκτησία των 
οποίων έχουν πολλοί μέτοχοι. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτής της εταιρικής δομής 
στην τρέχουσα πρόταση ούτως ώστε να διασφαλιστεί μια ισορροπημένη και δίκαιη ρύθμιση. Ως 
εκ τούτου, η εξαίρεση θα πρέπει να επεκταθεί στις επιχειρήσεις με ενιαία διεύθυνση κατά την 
έννοια του άρθρου 32 της έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
1983.

Τροπολογία 466
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25) «θυγατρική επιχείρηση»: η θυγατρική 
επιχείρηση κατά την έννοια των άρθρων 1 
και 2 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, 
περιλαμβανομένης κάθε θυγατρικής μιας 
θυγατρικής επιχείρησης της μητρικής 
επιχείρησης που είναι επικεφαλής των 
επιχειρήσεων αυτών,

25) «θυγατρική επιχείρηση»: η θυγατρική 
επιχείρηση κατά την έννοια των άρθρων 1 
και 2, καθώς μια επιχείρηση με ενιαία 
διεύθυνση κατά την έννοια του άρθρου 32 
της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, 
περιλαμβανομένης κάθε θυγατρικής μιας 
θυγατρικής επιχείρησης της μητρικής 
επιχείρησης που είναι επικεφαλής των 
επιχειρήσεων αυτών,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί των μητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων (άρθρο 2.1.β με παραπομπή στο άρθρο 
4.2) είναι ελλιπείς καθώς δεν θα είναι επιλέξιμες θυγατρικές εταιρείες την ιδιοκτησία των 
οποίων έχουν πολλοί μέτοχοι. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτής της εταιρικής δομής 
στην τρέχουσα πρόταση ούτως ώστε να διασφαλιστεί μια ισορροπημένη και δίκαιη ρύθμιση. Ως 
εκ τούτου, η εξαίρεση θα πρέπει να επεκταθεί στις επιχειρήσεις με ενιαία διεύθυνση κατά την 
έννοια του άρθρου 32 της έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
1983.

Τροπολογία 467
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25α) «επίπεδο ομίλου»: όμιλοι εταιρειών 
σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση 
που παρέχουν την παρεπόμενη 
δραστηριότητα για τους μετόχους και τις 
συγγενείς τους επιχειρήσεις, όταν 
ασχολούνται με την ίδια εμπορική 
δραστηριότητα που συνιστά την κύρια 
δραστηριότητα του ομίλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

The term “on a group basis” should be defined. Current definitions of parent un-dertaking 
and subsidiary are not suitable in this context as they do not pay atten-tion especially to the 
characteristics of smaller companies. Trading activities have repeatedly been demerged and 
especially smaller utilities have established joint trading entities to survive on the market. 
They usually have chosen the form of a group with equal members. This company structure 
needs to be addressed in the current proposal to guarantee well-balanced and fair regulation. 
The amendment is intended to avoid discriminations towards commercial companies that 
cannot afford to participate directly in trading markets to manage the risks related to their 
main business. Mostly the concerned firms form with their trading firm a group which is not 
consolidated. They choose this construction in order to create a criti-cal mass to access 
traded markets. Their common aim is to manage risks related to input/outputs of the assets of 
the group members. Since it is the pre-condition to have a commercial main business to meet 
the requirements of this exemption – no matter whether or not the group is consolidated - 
financial institutes are ex-cluded from the exemption.
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Τροπολογία 468
Kay Swinburne, Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27) «διοικητικό όργανο»: το διοικητικό 
όργανο μιας επιχείρησης που 
αναλαμβάνει τα καθήκοντα εποπτείας και 
διαχείρισης, το οποίο έχει την απόλυτη 
εξουσία λήψης αποφάσεων και την 
εξουσία καθορισμού της στρατηγικής, των 
στόχων και της συνολικής κατεύθυνσης 
της επιχείρησης. Το διοικητικό όργανο 
περιλαμβάνει πρόσωπα που διευθύνουν 
ουσιαστικά τις δραστηριότητες της 
επιχείρησης,

27) «διοικητικό όργανο»: το διοικητικό 
όργανο ή τα διοικητικά όργανα ενός 
ιδρύματος τα οποία ορίζονται δυνάμει 
του εθνικού δικαίου και έχουν την 
εξουσία καθορισμού της στρατηγικής, των 
στόχων και της συνολικής κατεύθυνσης 
του ιδρύματος και επιβλέπουν και 
ελέγχουν τη λήψη των αποφάσεων από τη 
διοίκηση. Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει 
πρόσωπα που διευθύνουν ουσιαστικά τις 
δραστηριότητες του ιδρύματος.

Ειδικότερα, οι παραπομπές στο 
διοικητικό όργανο περιλαμβάνουν τόσο 
τις διοικητικές όσο και τις εποπτικές 
αρμοδιότητες του οργάνου ή οργάνων 
που εμφαίνονται στο πρώτο εδάφιο. 
Όταν, σύμφωνα προς το εθνικό δίκαιο, οι 
διοικητικές και εποπτικές αρμοδιότητες 
του διοικητικού οργάνου ανατίθενται σε 
διαφορετικά όργανα ή διαφορετικά μέλη 
του ιδίου οργάνου, το κράτος μέλος κάνει 
διάκριση μεταξύ των υπευθύνων οργάνων 
ή μελών του διοικητικού οργάνου 
σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, εκτός 
εάν ορίζεται άλλως από την οδηγία. Για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
«διοικητική αρμοδιότητα» σημαίνει 
καθορισμό της στρατηγικής, των στόχων 
και της γενικής κατεύθυνσης του 
ιδρύματος και «εποπτική αρμοδιότητα» 
σημαίνει εποπτεία και έλεγχο της λήψης 
αποφάσεων από τη διοίκηση·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, είναι υψίστης σημασίας να θεσπίσουμε στην οδηγία 
MiFID τις ίδιες απαιτήσεις με την ΟΚΑ IV. Οι τροπολογίες αυτές ισοδυναμούν λοιπόν με τις 
τροπολογίες που κατέθεσε η Ομάδα ECR σχετικά με τις προτάσεις για την ΟΚΑ IV.

Τροπολογία 469
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27) «διοικητικό όργανο»: το διοικητικό 
όργανο μιας επιχείρησης που αναλαμβάνει 
τα καθήκοντα εποπτείας και διαχείρισης, 
το οποίο έχει την απόλυτη εξουσία λήψης 
αποφάσεων και την εξουσία καθορισμού 
της στρατηγικής, των στόχων και της 
συνολικής κατεύθυνσης της επιχείρησης. 
Το διοικητικό όργανο περιλαμβάνει 
πρόσωπα που διευθύνουν ουσιαστικά τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης,

27) «διοικητικό όργανο»: το διοικητικό 
όργανο μιας επιχείρησης επενδύσεων, ενός 
διαχειριστή αγοράς ή παρόχου υπηρεσιών 
αναφοράς δεδομένων που αναλαμβάνει τα 
καθήκοντα εποπτείας και διαχείρισης, το 
οποίο έχει την απόλυτη εξουσία λήψης 
αποφάσεων και την εξουσία καθορισμού 
της στρατηγικής, των στόχων και της 
συνολικής κατεύθυνσης της επιχείρησης 
επενδύσεων, του διαχειριστή αγοράς ή 
του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
προσώπων που διευθύνουν ουσιαστικά τις 
δραστηριότητες της οντότητας,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του διοικητικού οργάνου θα πρέπει να συνάδει με τους ορισμούς των MiFIR και 
MiFID. Η ίδια τροπολογία υπάρχει στον κανονισμό MiFIR.

Τροπολογία 470
Kay Swinburne, Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28) «διοικητικό όργανο όταν αυτό 
λειτουργεί στο πλαίσιο των εποπτικών 
καθηκόντων του»: το διοικητικό όργανο 
όταν αυτό ασκεί εποπτικά καθήκοντα για 
την επίβλεψη και παρακολούθηση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων της 
διοίκησης,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, είναι υψίστης σημασίας να θεσπίσουμε στην οδηγία 
MiFID τις ίδιες απαιτήσεις με την ΟΚΑ IV. Οι τροπολογίες αυτές ισοδυναμούν λοιπόν με τις 
τροπολογίες που κατέθεσε η Ομάδα ECR σχετικά με τις προτάσεις για την ΟΚΑ IV.

Τροπολογία 471
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30) «αλγοριθμικές συναλλαγές»: οι 
συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, 
όταν ένας αλγόριθμος υπολογιστή 
καθορίζει αυτόματα μεμονωμένες 
παραμέτρους εντολών, όπως π.χ. σχετικά 
με την έναρξη της εντολής, τον χρόνο, την 
τιμή ή την ποσότητα της εντολής ή τον 
τρόπο διαχείρισης της εντολής μετά την 
υποβολή της, με ελάχιστη ή καμία 
ανθρώπινη παρέμβαση. Ο ορισμός αυτός 
δεν περιλαμβάνει συστήματα που 
χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς 
της δρομολόγησης εντολών σε έναν ή 
περισσότερους τόπους διαπραγμάτευσης ή 
για την επιβεβαίωση εντολών,

30) «αλγοριθμικές συναλλαγές»: οι 
συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, 
όταν ένας αλγόριθμος υπολογιστή 
καθορίζει αυτόματα όλες ή ουσιαστικά 
όλες ή σημαντικό μέρος από τις 
μεμονωμένες παραμέτρους εντολών, όπως 
π.χ. σχετικά με την έναρξη της εντολής, 
τον χρόνο, την τιμή ή την ποσότητα της 
εντολής ή τον τρόπο διαχείρισης της 
εντολής μετά την υποβολή της, με 
ελάχιστη ή καμία ανθρώπινη παρέμβαση. 
Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει 
συστήματα που χρησιμοποιούνται μόνο για 
τους σκοπούς της δρομολόγησης εντολών 
σε έναν ή περισσότερους τόπους 
διαπραγμάτευσης ή για την επιβεβαίωση 
εντολών,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της Επιτροπής για τις αλγοριθμικές συναλλαγές περιλαμβάνει οποιαδήποτε εταιρεία 
χρησιμοποιεί αλγόριθμους στο πλαίσιο της στρατηγικής διαπραγμάτευσής της, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης επεξεργασίας των συναλλαγών μετά την εκτέλεση. Η 
τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει τον ορισμό.

Τροπολογία 472
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30a) «συναλλαγές υψηλής συχνότητας»: 
αλγοριθμικές συναλλαγές που διαθέτουν 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1) πολύ υψηλό αριθμό εντολών 
συγκριτικά με τον μέσο όρο εντολών που 
υποβάλλουν οι συμμετέχοντες που 
δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο 
τόπο·
2) ταχεία ακύρωση/αντικατάσταση 
εντολών·
3) συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό·
5) μη σημαντική καθαρή θέση στο τέλος 
της ημέρας (σταθερή θέση)·
6) ανάληψη θέσεων για πολύ σύντομες 
περιόδους διακράτησης·
7) επίτευξη πολύ χαμηλών περιθωρίων 
ανά συναλλαγή·
8) χρήση συστημάτων χειρισμού εντολών 
με ταχύτητες που πλησιάζουν τον 
ελάχιστο χρόνο απόκρισης μιας 
συναλλαγής·
9) χρήση υπηρεσιών 
συντοπισμού/εγγύτητας και επιμέρους 
συστημάτων διαβίβασης πληροφοριών·
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10) εστίαση σε μέσα υψηλής 
ρευστότητας·
11) χρήση προγραμμάτων ή αλγόριθμων 
υπολογιστή για αυτοματοποιημένη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με την έναρξη, τη 
δημιουργία, τη δρομολόγηση και την 
εκτέλεση εντολών.
Η ΕΑΚΑΑ εξετάζει, σε ετήσια βάση, την 
καταλληλότητα του ανωτέρω ορισμού 
προκειμένου να διασφαλίζει ότι συνάδει 
με τις εξελίξεις στην αγορά, ενδείκνυται 
για το εύρος των τίτλων που αφορά και 
εποπτεύεται καταλλήλως από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ και τους 
ΟΜΔ, και υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον βαθμό που ορίζονται οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας, είναι σημαντικό να καθοριστούν 
τα ελάχιστα κριτήρια μιας στρατηγικής που χρησιμοποιεί συναλλαγές υψηλής συχνότητας 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι καθίσταται δυνατή η αναγνώρισή τους, καθώς η εφαρμογή 
τους στο πλαίσιο του άρθρου 17 παράγραφος 3. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να εξετάζει τακτικά την 
καταλληλότητα των εν λόγω κριτηρίων για να διασφαλίζει ότι αντέχουν στη δοκιμασία του 
χρόνου δεδομένης της εξέλιξης των αγορών.

Τροπολογία 473
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30α) «στρατηγική συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας»: στρατηγική συναλλαγών σε 
χρηματοπιστωτικό μέσο η οποία 
εμπεριέχει συναλλαγές υψηλής 
συχνότητας και διαθέτει τουλάχιστον 
πέντε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
i) χρησιμοποιεί διευκολύνσεις 
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συντοπισμού ή φιλοξενίας εγγύτητας 
(proximity hosting)·
ii) χρησιμοποιεί άμεση πρόσβαση στην 
αγορά·
iii) αφορά ημερήσια ανακύκληση 
χαρτοφυλακίου ύψους τουλάχιστον 50%·
iv) η αναλογία των εντολών προς τις 
συναλλαγές υπερβαίνει το 4:1·
v) το ποσοστό των εντολών που 
ακυρώνονται (συμπεριλαμβανομένων των 
μερικών ακυρώσεων) υπερβαίνει το 20%·
vi) οι περισσότερες θέσεις που 
λαμβάνονται διακανονίζονται εντός της 
ίδιας ημέρας·
vii) άνω του 50% των εντολών ή των 
συναλλαγών πραγματοποιούνται σε 
τόπους διαπραγμάτευσης που 
προσφέρουν εκπτώσεις ή μειώσεις σε 
εντολές που παρέχουν ρευστότητα και 
είναι επιλέξιμες για τέτοιες εκπτώσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να οριστούν οι στρατηγικές συναλλαγών υψηλής συχνότητας ώστε να διασφαλιστεί μια 
διαφοροποίηση από άλλους επενδυτές στην αγορά, συνεπώς η παρούσα τροπολογία προτείνει 
να ενταθούν ορισμένα κριτήρια ώστε να μην καθίσταται δυνατή η παράκαμψη των κανόνων 
από όσους χρησιμοποιούν στρατηγικές συναλλαγών υψηλής συχνότητας.

Τροπολογία 474
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30α) «διαπραγμάτευση υψηλής 
συχνότητας»: ένας τύπος αλγοριθμικών 
συναλλαγών η κερδοφορία του οποίου 
εξαρτάται από τη χρήση τεχνολογίας για 
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τη δυνατότητα διαβίβασης, ακύρωσης ή 
τροποποίησης των εντολών ανά 
διαστήματα που πλησιάζουν τον ελάχιστο 
φυσικό χρόνο απόκρισης του μηχανισμού 
διαβίβασης, ακύρωσης ή τροποποίησης 
των εντολών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρξει διάκριση των συναλλαγών υψηλής συχνότητας από τους 
αλγόριθμους οι οποίοι εμπεριέχουν στρατηγικές συναλλαγών που δεν εξαρτώνται από τη 
μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με άλλους συμμετέχοντες στην αγορά.

Τροπολογία 475
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30α) «διαπραγμάτευση υψηλής 
συχνότητας»: η διαπραγμάτευση σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα όπου ένα 
πρόγραμμα υπολογιστή προσδιορίζει 
αυτομάτως τις επιμέρους παραμέτρους 
των εντολών, την πρόσβαση στους 
τόπους εκτέλεσης, την πρόσβαση στα 
δεδομένα της αγοράς και τη 
δρομολόγηση των εντολών, με τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) πολύ υψηλή αναλογία εντολών προς 
συναλλαγές·
β) πολύ σύντομες περιόδους 
διακράτησης·
γ) χρήση διευκολύνσεων συντοπισμού·
δ) ημερήσια ανακύκληση χαρτοφυλακίου 
ύψους τουλάχιστον 50%·
Οι αρμόδιες αρχές προσδιορίζουν τα 
επιμέρους χαρακτηριστικά κάθε τόπου 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα 
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χαρακτηριστικά και τη ρευστότητά του.

Or. en

Τροπολογία 476
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30α) «στρατηγική συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας»: στρατηγική συναλλαγών 
όσον αφορά συναλλαγές για ίδιο 
λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό μέσο η 
οποία εμπεριέχει συναλλαγές υψηλής 
συχνότητας και διαθέτει τουλάχιστον 
τέσσερα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:
(i) χρησιμοποιεί διευκολύνσεις 
συντοπισμού ή άμεσης πρόσβασης στην 
αγορά·
(ii) αφορά ημερήσια ανακύκληση 
χαρτοφυλακίου ύψους τουλάχιστον 50%·
(iii) η αναλογία των εντολών προς τις 
συναλλαγές υπερβαίνει το 4:1·
(iv) το ποσοστό των εντολών που 
ακυρώνονται υπερβαίνει το 20%·
(v) οι περισσότερες θέσεις που 
λαμβάνονται διακανονίζονται εντός της 
ίδιας ημέρας·
(vi) άνω του 50% των εντολών ή των 
συναλλαγών πραγματοποιούνται σε 
τόπους διαπραγμάτευσης που 
προσφέρουν εκπτώσεις ή μειώσεις σε 
εντολές που παρέχουν ρευστότητα και 
είναι επιλέξιμες για τέτοιες εκπτώσεις·

Or. en
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Τροπολογία 477
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30α) «στρατηγική αλγοριθμικών 
συναλλαγών υψηλής συχνότητας»: μια 
στρατηγική αλγοριθμικών συναλλαγών 
που χαρακτηρίζεται από την ανάληψη 
θέσεων για σύντομες περιόδους, με τη 
χρήση συστημάτων διεκπεραίωσης 
εντολών με ταχύτητες που πλησιάζουν 
τον ελάχιστο χρόνο απόκρισης μιας 
συναλλαγής, καθώς και με υποδομή που 
αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του 
χρόνου απόκρισης του δικτύου και άλλων 
τύπων χρόνων απόκρισης, σε διαρκή 
βάση και ανεξάρτητα από τη ροή των 
εντολών που υποβάλλονται στην 
επιχείρηση επενδύσεων από τους πελάτες 
της.
Ειδικότερα, μια στρατηγική 
αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας όπως ορίζεται ανωτέρω 
μπορεί να εμπεριέχει ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) η έναρξη, η δημιουργία, η 
δρομολόγηση και η εκτέλεση των 
εντολών καθορίζονται από το σύστημα, 
χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για κάθε 
επιμέρους συναλλαγή ή εντολή·
β) σύντομο χρονικό πλαίσιο για την 
ανάληψη και την εκκαθάριση θέσεων·
γ) υψηλή ημερήσια ανακύκληση 
χαρτοφυλακίου·
δ) υψηλή ενδοημερήσια αναλογία 
εντολών προς συναλλαγές· και
ε) κλείσιμο της ημέρας διαπραγμάτευσης 
σε σταθερή ή σχεδόν σταθερή θέση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι εμπνευσμένη από ανεπίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τροπολογία 478
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 30 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30β) «στρατηγική συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας»: στρατηγική συναλλαγών 
όσον αφορά συναλλαγές για ίδιο 
λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό μέσο η 
οποία εμπεριέχει συναλλαγές υψηλής 
συχνότητας και διαθέτει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:
(i) χρησιμοποιεί διευκολύνσεις 
συντοπισμού·
(ii) αφορά ημερήσια ανακύκληση 
χαρτοφυλακίου ύψους τουλάχιστον 50%·
(iii) η ενδοημερήσια αναλογία των 
εντολών προς τις συναλλαγές υπερβαίνει 
το 250:1·
(iv) το ποσοστό των εντολών που 
ακυρώνονται υπερβαίνει το 20%·
(v) οι περισσότερες θέσεις που 
λαμβάνονται διακανονίζονται εντός της 
ίδιας ημέρας.
Η ΕΑΚΑΑ εξετάζει, σε ετήσια βάση, την 
καταλληλότητα των κριτηρίων που 
παρατίθενται ανωτέρω προκειμένου να 
διασφαλίζει ότι συνάδουν με τις εξελίξεις 
στην αγορά, ενδείκνυνται για το εύρος 
των τίτλων που αφορούν και 
εποπτεύονται καταλλήλως από τις 
ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ και τους 
ΟΜΔ, και υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στον βαθμό που ορίζονται οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας, είναι σημαντικό να καθοριστούν 
τα ελάχιστα κριτήρια μιας στρατηγικής που χρησιμοποιεί συναλλαγές υψηλής συχνότητας 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι καθίσταται δυνατή η αναγνώρισή τους, καθώς η εφαρμογή 
τους στο πλαίσιο του άρθρου 17 παράγραφος 3. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να εξετάζει τακτικά την 
καταλληλότητα των εν λόγω κριτηρίων για να διασφαλίζει ότι αντέχουν στη δοκιμασία του 
χρόνου δεδομένης της εξέλιξης των αγορών.

Τροπολογία 479
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 30 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30β) «στρατηγική συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας»: μια στρατηγική 
αλγοριθμικών συναλλαγών που 
χαρακτηρίζεται από την ανάληψη θέσεων 
για σύντομες περιόδους, με τη χρήση 
συστημάτων διεκπεραίωσης εντολών με 
ταχύτητες που πλησιάζουν τον ελάχιστο 
χρόνο απόκρισης μιας συναλλαγής, 
καθώς και με υποδομή που αποσκοπεί 
στην ελαχιστοποίηση του χρόνου 
απόκρισης του δικτύου και άλλων τύπων 
χρόνων απόκρισης, σε διαρκή βάση και 
ανεξάρτητα από τη ροή των εντολών που 
υποβάλλονται στην επιχείρηση 
επενδύσεων από τους πελάτες της.
Ειδικότερα, μια στρατηγική 
αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας όπως ορίζεται ανωτέρω 
μπορεί να εμπεριέχει ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα στοιχεία:
– η έναρξη, η δημιουργία, η δρομολόγηση 
και η εκτέλεση των εντολών καθορίζονται 
από το σύστημα, χωρίς ανθρώπινη 
παρέμβαση, για κάθε επιμέρους 
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συναλλαγή ή εντολή·
– σύντομο χρονικό πλαίσιο για την 
ανάληψη και την εκκαθάριση θέσεων·
– υψηλή ημερήσια ανακύκληση 
χαρτοφυλακίου·
– υψηλή ενδοημερήσια αναλογία εντολών 
προς συναλλαγές· και
– κλείσιμο της ημέρας διαπραγμάτευσης 
σε σταθερή ή σχεδόν σταθερή θέση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός που προτάθηκε από την Επιτροπή σε ανεπίσημο έγγραφο.

Τροπολογία 480
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 30 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30δ) «πρόσβαση μέσω διαμεσολαβητή»: 
διευθέτηση μέσω της οποίας μια 
επιχείρηση επενδύσεων που είναι μέλος ή 
συμμετέχων ή χρήστης μιας πλατφόρμας 
συναλλαγών επιτρέπει στους πελάτες να 
διαβιβάζουν ηλεκτρονικά εντολές 
απευθείας σε μια συγκεκριμένη 
πλατφόρμα συναλλαγών με τα στοιχεία 
της επιχείρησης επενδύσεων, χωρίς να 
διαβιβάζονται οι εντολές μέσω των 
εσωτερικών ηλεκτρονικών συστημάτων 
συναλλαγών της επιχείρησης επενδύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της παρούσας προτεινόμενης τροπολογίας είναι να επισημανθούν οι διαφορετικές 
μέθοδοι με τις οποίες μπορούν να προσπελαύνουν οι συμμετέχοντες στην αγορά μια πλατφόρμα 
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συναλλαγών. Η διατύπωση προέρχεται από τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ για τα 
συστήματα και τους ελέγχους που εκδόθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 2011, βλ. ESMA/2011/456.

Τροπολογία 481
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 30 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30ε) «“γυμνή” ή “αφιλτράριστη” 
πρόσβαση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
ΠΜΔ»: οι εντολές του πελάτη δεν 
διέρχονται από προδιαπραγματευτικούς 
ελέγχους πριν από την αποστολή τους σε 
μια ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ. 
Απαγορεύεται δυνάμει της MiFID. Ως εκ 
τούτου, ένας πελάτης πρόσβασης μέσω 
διαμεσολάβησης δεν πρέπει επ’ ουδενί να 
είναι σε θέση να αποστέλλει εντολές σε 
μια πλατφόρμα συναλλαγών χωρίς αυτές 
να έχουν υποβληθεί στους 
προδιαπραγματευτικούς ελέγχους της 
επιχείρησης επενδύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της παρούσας προτεινόμενης τροπολογίας είναι να επισημανθούν οι διαφορετικές 
μέθοδοι με τις οποίες μπορούν να προσπελαύνουν οι συμμετέχοντες στην αγορά μια πλατφόρμα 
συναλλαγών. Η διατύπωση προέρχεται από τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ για τα 
συστήματα και τους ελέγχους που εκδόθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 2011, βλ. ESMA/2011/456.

Τροπολογία 482
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

31) «άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση» ως 
προς έναν τόπο διαπραγμάτευσης: 
διευθέτηση στο πλαίσιο της οποίας ένα 
μέλος ή συμμετέχων ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης επιτρέπει σε ένα 
πρόσωπο να χρησιμοποιεί τον κωδικό 
διαπραγμάτευσής του έτσι ώστε το 
πρόσωπο αυτό να μπορεί να διαβιβάζει 
ηλεκτρονικά εντολές σχετικά με ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο απευθείας στον 
τόπο διαπραγμάτευσης. Ο ορισμός αυτός 
καλύπτει μια τέτοια διευθέτηση είτε αυτή 
περιλαμβάνει είτε όχι τη χρήση από το 
υπόψη πρόσωπο της υποδομής του 
μέλους ή του συμμετέχοντος, ή κάθε 
συνδεόμενο σύστημα που παρέχεται από 
το μέλος ή τον συμμετέχοντα, για τη 
διαβίβαση εντολών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 483
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

31) «άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση» ως 
προς έναν τόπο διαπραγμάτευσης: 
διευθέτηση στο πλαίσιο της οποίας ένα 
μέλος ή συμμετέχων ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης επιτρέπει σε ένα 
πρόσωπο να χρησιμοποιεί τον κωδικό 
διαπραγμάτευσής του έτσι ώστε το 
πρόσωπο αυτό να μπορεί να διαβιβάζει 
ηλεκτρονικά εντολές σχετικά με ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο απευθείας στον 
τόπο διαπραγμάτευσης. Ο ορισμός αυτός 
καλύπτει μια τέτοια διευθέτηση είτε αυτή 
περιλαμβάνει είτε όχι τη χρήση από το 

31) «άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση»: 
διευθέτηση μέσω της οποίας μια 
επιχείρηση επενδύσεων που είναι μέλος ή 
συμμετέχων ή χρήστης μιας πλατφόρμας 
συναλλαγών επιτρέπει στους πελάτες να 
διαβιβάζουν ηλεκτρονικά εντολές στα 
εσωτερικά ηλεκτρονικά συστήματα 
συναλλαγών της επιχείρησης επενδύσεων 
για αυτόματη διαβίβαση με τα στοιχεία 
της επιχείρησης επενδύσεων σε μια 
συγκεκριμένη πλατφόρμα συναλλαγών.
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υπόψη πρόσωπο της υποδομής του 
μέλους ή του συμμετέχοντος, ή κάθε 
συνδεόμενο σύστημα που παρέχεται από 
το μέλος ή τον συμμετέχοντα, για τη 
διαβίβαση εντολών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της παρούσας προτεινόμενης τροπολογίας είναι να επισημανθούν οι διαφορετικές 
μέθοδοι με τις οποίες μπορούν να προσπελαύνουν οι συμμετέχοντες στην αγορά μια πλατφόρμα 
συναλλαγών. Η διατύπωση προέρχεται από τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ για τα 
συστήματα και τους ελέγχους που εκδόθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 2011, βλ. ESMA/2011/456.

Τροπολογία 484
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

31) «άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση» ως 
προς έναν τόπο διαπραγμάτευσης: 
διευθέτηση στο πλαίσιο της οποίας ένα 
μέλος ή συμμετέχων ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης επιτρέπει σε ένα 
πρόσωπο να χρησιμοποιεί τον κωδικό 
διαπραγμάτευσής του έτσι ώστε το 
πρόσωπο αυτό να μπορεί να διαβιβάζει 
ηλεκτρονικά εντολές σχετικά με ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο απευθείας στον 
τόπο διαπραγμάτευσης. Ο ορισμός αυτός 
καλύπτει μια τέτοια διευθέτηση είτε αυτή 
περιλαμβάνει είτε όχι τη χρήση από το 
υπόψη πρόσωπο της υποδομής του μέλους 
ή του συμμετέχοντος, ή κάθε συνδεόμενο 
σύστημα που παρέχεται από το μέλος ή τον 
συμμετέχοντα, για τη διαβίβαση εντολών.

31) «άμεση πρόσβαση στην αγορά» ως 
προς έναν τόπο διαπραγμάτευσης: 
διευθέτηση στο πλαίσιο της οποίας ένα 
μέλος ή συμμετέχων ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης επιτρέπει σε ένα 
πρόσωπο να χρησιμοποιεί τον κωδικό 
διαπραγμάτευσής του έτσι ώστε το 
πρόσωπο αυτό να μπορεί να διαβιβάζει 
ηλεκτρονικά εντολές σχετικά με ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο απευθείας στον 
τόπο διαπραγμάτευσης. Ο ορισμός αυτός 
καλύπτει μια τέτοια διευθέτηση είτε αυτή 
περιλαμβάνει είτε όχι τη χρήση από το 
υπόψη πρόσωπο της υποδομής του μέλους 
ή του συμμετέχοντος, ή κάθε συνδεόμενο 
σύστημα που παρέχεται από το μέλος ή τον 
συμμετέχοντα, για τη διαβίβαση εντολών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι αναφορές σε «άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση» θα πρέπει να μετατραπούν σε «άμεση 
πρόσβαση στην αγορά» προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις τεχνικές κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΑΚΑΑ που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2012 με τίτλο «Systems and controls 
in an automated trading environment for trading platforms, investment firms and competent 
authorities» ESMA/2012/122 (EN).

Τροπολογία 485
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

31) «άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση» ως 
προς έναν τόπο διαπραγμάτευσης: 
διευθέτηση στο πλαίσιο της οποίας ένα 
μέλος ή συμμετέχων ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης επιτρέπει σε ένα 
πρόσωπο να χρησιμοποιεί τον κωδικό 
διαπραγμάτευσής του έτσι ώστε το 
πρόσωπο αυτό να μπορεί να διαβιβάζει 
ηλεκτρονικά εντολές σχετικά με ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο απευθείας στον 
τόπο διαπραγμάτευσης. Ο ορισμός αυτός 
καλύπτει μια τέτοια διευθέτηση είτε αυτή 
περιλαμβάνει είτε όχι τη χρήση από το 
υπόψη πρόσωπο της υποδομής του μέλους 
ή του συμμετέχοντος, ή κάθε συνδεόμενο 
σύστημα που παρέχεται από το μέλος ή 
τον συμμετέχοντα, για τη διαβίβαση 
εντολών.

31) «άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση» ως 
προς έναν τόπο διαπραγμάτευσης: 
διευθέτηση στο πλαίσιο της οποίας ένα 
μέλος ή συμμετέχων ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης επιτρέπει σε ένα 
πρόσωπο να χρησιμοποιεί τον κωδικό 
διαπραγμάτευσής του έτσι ώστε το 
πρόσωπο αυτό να μπορεί να διαβιβάζει 
ηλεκτρονικά εντολές σχετικά με ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο απευθείας στον 
τόπο διαπραγμάτευσης. Ο ορισμός αυτός 
περιλαμβάνει τη χρήση από το υπόψη 
πρόσωπο της υποδομής του μέλους.

Or. en

Τροπολογία 486
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 31 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

31a) «άμεση πρόσβαση στην αγορά»: 
διευθέτηση στο πλαίσιο της οποίας ένα 
μέλος ή συμμετέχων ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης επιτρέπει σε ένα 
πρόσωπο να χρησιμοποιεί τον κωδικό 
διαπραγμάτευσής του έτσι ώστε το 
πρόσωπο αυτό να μπορεί να διαβιβάζει 
ηλεκτρονικά εντολές στα εσωτερικά 
ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών της 
επιχείρησης επενδύσεων για αυτόματη 
διαβίβαση με τον κωδικό 
διαπραγμάτευσης της επιχείρησης 
επενδύσεων σε έναν συγκεκριμένο τόπο 
διαπραγμάτευσης·

Or. en

Τροπολογία 487
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 31 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

31β) «πρόσβαση μέσω διαμεσολαβητή»: 
διευθέτηση στο πλαίσιο της οποίας ένα 
μέλος ή συμμετέχων ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης επιτρέπει σε ένα 
πρόσωπο να χρησιμοποιεί τον κωδικό 
διαπραγμάτευσής του έτσι ώστε το 
πρόσωπο αυτό να μπορεί να διαβιβάζει 
ηλεκτρονικά εντολές με τον κωδικό 
διαπραγμάτευσης της επιχείρησης 
επενδύσεων σε έναν συγκεκριμένο τόπο 
διαπραγμάτευσης χωρίς να 
δρομολογούνται οι εντολές μέσω των 
εσωτερικών ηλεκτρονικών συστημάτων 
συναλλαγών της επιχείρησης επενδύσεων·

Or. en
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Τροπολογία 488
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33α) «ταυτόχρονες συναλλαγές 
χρηματομεσιτών»: συναλλαγές 
αποτελούμενες από δύο ή περισσότερα 
σκέλη, στο πλαίσιο των οποίων μια 
επιχείρηση επενδύσεων ή ένας 
διαχειριστής της αγοράς παρεμβαίνει ως 
συμβαλλόμενο μέρος σε κάθε σκέλος, 
προς διευκόλυνση μίας ή περισσότερων 
εντολών πελατών, ενέργεια η οποία δεν 
έχει ως αποτέλεσμα την αποδοχή 
κινδύνου της αγοράς εκ μέρους της 
επιχείρησης επενδύσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ορισμό των ταυτόχρονων συναλλαγών χρηματομεσιτών, που διαφέρουν από τις 
συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό. Οι ταυτόχρονες συναλλαγές χρηματομεσιτών περιγράφουν 
συναλλαγές κατά τις οποίες η επιχείρηση/ο διαχειριστής βρίσκεται εν τω μέσω της 
διαπραγμάτευσης και αναλαμβάνει τη θέση του αγοραστή προς τον πωλητή και του πωλητή 
προς τον αγοραστή. Μπορεί να πραγματοποιούνται για να διευκολύνουν τις συναλλαγές των 
πελατών ή/και για να διατηρείται η ανωνυμία των συναλλαγών.

Τροπολογία 489
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33α) «θέσεις στρέβλωσης της αγοράς»: 
θέσεις οι οποίες αντικειμενικά δεν 
μειώνουν τους κινδύνους που συνδέονται 
άμεσα με εμπορικές δραστηριότητες σε 
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σχέση με τα εμπορεύματα και είναι άνω 
του επιπέδου που απαιτείται για την 
παροχή επαρκούς ρευστότητας για θέσεις 
οι οποίες αντικειμενικά μειώνουν τους 
κινδύνους που συνδέονται άμεσα με 
εμπορικές δραστηριότητες σε σχέση με 
τα εμπορεύματα, ή οι οποίες 
διαταράσσουν με άλλο τρόπο τη 
λειτουργία διαπίστωσης τιμών της 
αγοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητος ο ορισμός για την πραγματοποίηση διάκρισης μεταξύ κερδοσκοπικών θέσεων και 
θέσεων αντιστάθμισης κινδύνων.

Τροπολογία 490
Syed Kamall, Kay Swinburne

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33α) «επενδύσεις που βασίζονται στη 
σύναψη ασφαλιστήριων συμβολαίων»: 
ασφαλιστήρια συμβόλαια στα οποία το 
καταβλητέο ποσό στον πελάτη είναι 
εκτεθειμένο στην αγοραία αξία ενός 
στοιχείου ενεργητικού ή στην 
αποπληρωμή από στοιχείο ενεργητικού ή 
αξία αναφοράς, και στα οποία ο πελάτης 
δεν κατέχει απευθείας το στοιχείο 
ενεργητικού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις που βασίζονται στη σύναψη ασφαλιστήριων συμβολαίων θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας MiFID.
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Τροπολογία 491
Pascal Canfin
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»: για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού 
σημαίνει δραστηριότητα 
διαπραγμάτευσης οποιουδήποτε 
στοιχείου ενεργητικού μέσω συμβάσεων 
πώλησης των στοιχείων αυτών για 
μελλοντική παράδοση που βασίζεται ή 
υπόκειται στους κανόνες των τόπων 
διαπραγμάτευσης ή των 
εξωχρηματιστηριακών αγορών σε σχέση 
με μια σημαντική σύμβαση ανακάλυψης 
της τιμής, και προκαλεί ή παρουσιάζει 
σημαντικό κίνδυνο πρόκλησης 
αστάθειας, στρεβλώσεων ή 
ανεπιθύμητων αλλαγών στην εύρυθμη 
διαμόρφωση τιμών του εν λόγω στοιχείου 
ενεργητικού, ή προκαλεί παρέκκλιση της 
διαμόρφωσης τιμών από τις συνήθεις 
διαδικασίες.

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 492
Jürgen Klute
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33α) «υπέρμετρη κερδοσκοπία»: θέσεις 
που αναλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένου ομίλου ή ομάδας 
προσώπων, οι οποίες αντικειμενικά δεν 
μειώνουν τους κινδύνους που συνδέονται 
άμεσα με τις εμπορικές δραστηριότητες 
του εν λόγω προσώπου σε σχέση με τα 
εμπορεύματα και στις οποίες ο 
αντισυμβαλλόμενος δεν μειώνει τους 
κινδύνους που συνδέονται άμεσα με τις 
εμπορικές του δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 493
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33a) «δραστηριότητες που μειώνουν τους 
κινδύνους της κύριας δραστηριότητας»: 
αντιστάθμιση κινδύνων που σχετίζονται 
με την παραγωγή ή τις πωλήσεις και 
λοιπών κινδύνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας του ορισμού της αντιστάθμισης κινδύνων για τις 
εξαιρέσεις, η πρόθεση της Επιτροπής, όπως παρατίθεται στην αιτιολογική σκέψη 88, πρέπει να 
ενταχθεί απευθείας στην οδηγία. Η διαπραγμάτευση για την αντιστάθμιση ποικίλων κινδύνων 
είναι το κλειδί για την αύξηση της ασφάλειας των αγορών επαγγελματιών επενδυτών. Πρέπει να 
προστεθεί στον ορισμό η αντιστάθμιση κινδύνων που σχετίζονται με τις πωλήσεις προκειμένου 
να είναι σε θέση οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις να αντισταθμίζουν όσο το δυνατόν 
περισσότερους κινδύνους.
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Τροπολογία 494
Syed Kamall, Kay Swinburne

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33β) «συνολικό κόστος παρόχου»: το 
σύνολο των εξόδων που καλείται να 
καταβάλει ένας πελάτης σε μια 
επιχείρηση επενδύσεων κατά την αγορά 
μιας επενδυτικής υπηρεσίας ή ενός 
χρηματοπιστωτικού μέσου, τα οποία 
περιλαμβάνουν, υπολογισμένα σε ετήσια 
βάση:
α) τα ετήσια τέλη διαχείρισης·
β) τα έξοδα διακράτησης και 
διεκπεραίωσης·
γ) αμοιβές απόδοσης, βάσει των 
δημοσιοποιημένων αμοιβών απόδοσης 
12μήνου ή του μέσου όρου έως και 3 ετών 
εάν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα·
δ) έξοδα συναλλαγών, βάσει των 
δημοσιοποιημένων αμοιβών απόδοσης 12 
μήνου ή του μέσου όρου έως και 3 ετών 
εάν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα·
ε) τα συνολικά έξοδα όλων των 
υποκείμενων κεφαλαίων όσον αφορά τις 
διαρκείς χρεώσεις όταν το ταμείο 
επενδύει σε οποιοδήποτε ταμείο ΟΣΕΚΑ, 
ETF ή οργανισμούς επενδύσεων 
σταθερού κεφαλαίου ή οποιοδήποτε άλλο 
μέσο συλλογικών επενδύσεων·
στ) τυχόν άλλα έξοδα που δεν 
περιλαμβάνονται στα ανωτέρω·
Το συνολικό κόστος του παρόχου 
υπολογίζεται σε ετήσια ποσοστιαία βάση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός θα διασφαλίσει ότι θα καταστούν σαφή όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον 
επενδυτή, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο πληροφόρησης και διαφάνειας.

Τροπολογία 495
Pascal Canfin
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»:
(α) συναλλαγή ή θέση η οποία:
(i) αποτελεί υποκατάστατο συναλλαγών 
που διενεργήθηκαν ή πρόκειται να 
διενεργηθούν ή θέσεων που αναλήφθηκαν 
ή πρόκειται να αναληφθούν αργότερα σε 
ένα φυσικό δίαυλο εμπορίας·
(ii) είναι οικονομικά κατάλληλη για τη 
μείωση κινδύνων στον κώδικα 
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
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(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)·
(ii) ή 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 στον νόμο Dodd-
Frank.

Τροπολογία 496
Syed Kamall, Kay Swinburne

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33γ) «συνολικό κόστος επένδυσης»: το 
σύνολο των εξόδων που καλείται να 
καταβάλει ένας πελάτης κατά την αγορά 
μιας επενδυτικής υπηρεσίας ή ενός 
χρηματοπιστωτικού μέσου μέσω ενός 
διαύλου πωλήσεων, τα οποία 
περιλαμβάνουν το συνολικό κόστος 
παρόχου και, υπολογισμένα σε ετήσια 
ποσοστιαία βάση:
α) προμήθειες πλατφόρμας, εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται ήδη στο συνολικό 
κόστος παρόχου·
β) δαπάνες εισόδου και εξόδου, οι οποίες 
αποπληρώνονται σε περίοδο πέντε ετών 
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όπως η υποτιθέμενη διάρκεια της 
επένδυσης εκτός εάν δηλώνεται 
διαφορετικά·
γ) έξοδα συμβούλου μείον τυχόν μειώσεις 
που επιστρέφονται στους πελάτες, τα 
οποία αποπληρώνονται σε περίοδο πέντε 
ετών όπως η υποτιθέμενη διάρκεια της 
επένδυσης εκτός εάν δηλώνεται 
διαφορετικά·
δ) τυχόν άλλα έξοδα που δεν 
περιλαμβάνονται στα ανωτέρω.
Το συνολικό κόστος της επένδυσης 
υπολογίζεται σε ετήσια ποσοστιαία βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός θα διασφαλίσει ότι θα καταστούν σαφή όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον 
επενδυτή, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο πληροφόρησης και διαφάνειας.

Τροπολογία 497
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα για τον 
προσδιορισμό ορισμένων τεχνικών 
στοιχείων των ορισμών της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου , για να τους 
προσαρμόσει στις εξελίξεις της αγοράς.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα για τον 
προσδιορισμό ορισμένων τεχνικών 
στοιχείων των ορισμών της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, για να τους 
προσαρμόσει στις εξελίξεις της αγοράς, 
ιδίως σε σχέση με το σημείο 30α) της 
παραγράφου 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εάν ο ορισμός των στρατηγικών συναλλαγών υψηλής συχνότητας αποδειχθεί υπερβολικά 
περιοριστικός ή όχι αρκετά περιοριστικός, θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση για τη βελτίωση της κατάστασης.

Τροπολογία 498
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα για τον 
προσδιορισμό ορισμένων τεχνικών 
στοιχείων των ορισμών της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, για να τους 
προσαρμόσει στις εξελίξεις της αγοράς.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα για τον 
προσδιορισμό ή την τροποποίηση 
ορισμένων τεχνικών στοιχείων των 
ορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, για να 
ληφθούν υπόψη τα εξής:
(α) οι τεχνικές εξελίξεις στις 
χρηματαγορές·
(β) ο κατάλογος καταχρηστικών 
πρακτικών που αναφέρεται στο άρθρο 34 
στοιχείο β) στοιχείο (β) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … 
[MAR] ιδίως όσον αφορά τις συναλλαγές 
υψηλής συχνότητας και 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των 
πρακτικών της παραποίησης δεδομένων 
(spoofing), του γεμίσματος με τιμές 
(quote stuffing) και της συσσώρευσης 
εντολών (layering).

Or. en

Τροπολογία 499
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα για τον 
προσδιορισμό ορισμένων τεχνικών 
στοιχείων των ορισμών της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, για να τους 
προσαρμόσει στις εξελίξεις της αγοράς.

3. Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
προσδιορισμό τεχνικών στοιχείων των 
ορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, για να τους προσαρμόσει στις 
εξελίξεις της αγοράς.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […]*. 
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
__________________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: …

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα προσδιορισμού τεχνικών στοιχείων των ορισμών δυνάμει της οδηγίας MiFID 
συνιστά ουσιαστικά εξουσία μεταβολής του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Εάν η εξουσία είναι 
καθαρά τεχνική, σχεδιασμένη για την προσαρμογή των ορισμών σύμφωνα με τις εξελίξεις της 
αγοράς, τότε πρόκειται για τεχνική εξουσία που η ΕΑΚΑΑ είναι πλέον αρμόδια να κρίνει.

Τροπολογία 500
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα για τον 

3. Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή σχετικά με μέτρα για τον 
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προσδιορισμό ορισμένων τεχνικών 
στοιχείων των ορισμών της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, για να τους 
προσαρμόσει στις εξελίξεις της αγοράς.

προσδιορισμό τεχνικών στοιχείων των 
ορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, μεταξύ άλλων, για να τους 
προσαρμόσει στις εξελίξεις της αγοράς.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως τις [31 
Δεκεμβρίου 2012].
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 501
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος εξαρτά την 
παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών ή 
δραστηριοτήτων ως τακτική ενασχόληση ή 
επιτήδευμα σε επαγγελματική βάση από 
προηγούμενη άδεια, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Η εν 
λόγω άδεια χορηγείται από την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, η 
οποία ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 69.

1. Κάθε κράτος μέλος εξαρτά την 
παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών ή 
δραστηριοτήτων ως τακτική ενασχόληση ή 
επιτήδευμα σε επαγγελματική βάση από 
προηγούμενη άδεια, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και του 
άρθρου 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/… [MiFIR]. Η εν λόγω άδεια 
χορηγείται από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους καταγωγής, η οποία 
ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 69.

Or. en

Τροπολογία 502
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη επιτρέπουν σε κάθε 
διαχειριστή αγοράς να εκμεταλλεύεται 
ΠΜΔ ή OMΔ, υπό την προϋπόθεση ότι 
προηγουμένως εξακριβώνεται η 
συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του 
παρόντος Κεφαλαίου.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη επιτρέπουν σε κάθε 
διαχειριστή αγοράς να εκμεταλλεύεται 
ΠΜΔ, υπό την προϋπόθεση ότι 
προηγουμένως εξακριβώνεται η 
συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του 
παρόντος Κεφαλαίου.

Or. en

Τροπολογία 503
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
ιδιώτες που παρέχουν επενδυτικές 
συμβουλές, ανεξάρτητες επενδυτικές 
συμβουλές ή, κατά περίπτωση, 
παρεπόμενες επενδυτικές συμβουλές σε 
πελάτες, να διαθέτουν κατάλληλο επίπεδο 
γνώσεων και ικανοτήτων βάσει 
αναγνωρισμένων προσόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτικές συμβουλές μπορεί να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. 
Δεδομένου αυτού, θα πρέπει να απαιτείται από τους συμβούλους να διαθέτουν κατάλληλο 
επίπεδο προσόντων προκειμένου να παρέχουν συμβουλές σε πελάτες σχετικά με το πώς να 
επενδύσουν τα κεφάλαιά τους.

Τροπολογία 504
Arlene McCarthy
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
ιδιώτες που παρέχουν επενδυτικές 
συμβουλές ή, κατά περίπτωση, 
παρεπόμενες συμβουλές σε πελάτες, να 
διαθέτουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων 
και ικανοτήτων βάσει αναγνωρισμένων 
προσόντων.
Τα κράτη μέλη απαιτούν επίσης από τους 
εν λόγω ιδιώτες να υποβάλλονται σε 
διαρκή επαγγελματική κατάρτιση για την 
επικαιροποίηση και την επικύρωση των 
γνώσεων και των ικανοτήτων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτικές συμβουλές έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων. Δεδομένου αυτού, 
θα πρέπει να απαιτείται από τους συμβούλους να διαθέτουν κατάλληλο επίπεδο προσόντων 
προκειμένου να παρέχουν συμβουλές σε πελάτες σχετικά με το πώς να επενδύσουν τα κεφάλαιά 
τους.

Τροπολογία 505
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος καταγωγής μεριμνά 
ώστε η άδεια λειτουργίας να προσδιορίζει 
τις επενδυτικές υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες που επιτρέπεται να 
παρέχει η επιχείρηση επενδύσεων. Η άδεια 
λειτουργίας μπορεί να καλύπτει μία ή 
περισσότερες από τις παρεπόμενες 
υπηρεσίες που απαριθμούνται στο Τμήμα 
Β του Παραρτήματος Ι. Σε καμία 
περίπτωση δεν χορηγείται άδεια μόνο για 

1. Το κράτος μέλος καταγωγής μεριμνά 
ώστε η άδεια λειτουργίας να προσδιορίζει 
τις επενδυτικές υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες που επιτρέπεται να 
παρέχει η επιχείρηση επενδύσεων. Η άδεια 
λειτουργίας μπορεί να καλύπτει μία ή 
περισσότερες από τις παρεπόμενες 
υπηρεσίες που απαριθμούνται στο Τμήμα 
Β του Παραρτήματος Ι. Σε καμία 
περίπτωση δεν χορηγείται άδεια μόνο για 
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την παροχή παρεπόμενων υπηρεσιών. την παροχή παρεπόμενων υπηρεσιών. Η 
ΕΑΚΑΑ εξετάζει την άδεια εάν υπάρχει 
υπόνοια αθέτησης των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας και σε περίπτωση 
καταγγελίας ενδιαφερομένων τρίτων 
μερών εντός εύλογης χρονικής περιόδου 
και μπορεί να ακυρώσει την άδεια για να 
διασφαλίσει τη σταθερότητα της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του ευρωπαϊκού διαβατηρίου που χορηγείται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να διερευνά τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 506
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
προκειμένου να διευκρινίζει:

διαγράφεται

α) τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται στις αρμόδιες αρχές βάσει 
του άρθρου 7, παράγραφος 2, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
δραστηριοτήτων,
β) τα καθήκοντα των επιτροπών 
ανάδειξης υποψηφίων που απαιτούνται 
βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2
γ) τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη 
διοίκηση των επιχειρήσεων επενδύσεων 
βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 8, και 
τις πληροφορίες για τις κοινοποιήσεις 
βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 5,
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δ) τις απαιτήσεις που ισχύουν για τους 
μετόχους και τα μέλη με ειδικές 
συμμετοχές, καθώς και τα εμπόδια που 
ενδέχεται να παρακωλύσουν την 
ουσιαστική άσκηση των εποπτικών 
καθηκόντων της αρμόδιας αρχής, βάσει 
του άρθρου 10, παράγραφοι 1 και 2.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [31 Δεκεμβρίου 2016].
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 
10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρότυπο μοιάζει περιττό.

Τροπολογία 507
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

H ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να 
καθορίσει τα τυποποιημένα έντυπα, 
υποδείγματα και διαδικασίες κοινοποίησης 
ή υποβολής των πληροφοριών που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
και το άρθρο 9 παράγραφος 5.

H ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να 
καθορίσει τα τυποποιημένα έντυπα, 
υποδείγματα και διαδικασίες κοινοποίησης 
ή υποβολής των πληροφοριών που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
και το άρθρο 9 παράγραφος 5.

Or. en
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Τροπολογία 508
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [31 Δεκεμβρίου 2016]. 

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 509
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή δύναται να ανακαλεί την 
άδεια λειτουργίας επιχείρησης επενδύσεων 
εάν η επιχείρηση:

Η αρμόδια αρχή ή η ΕΑΚΑΑ δύναται να 
ανακαλεί την άδεια λειτουργίας 
επιχείρησης επενδύσεων εάν η επιχείρηση:

Or. en

Τροπολογία 510
Kay Swinburne, Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από όλα τα 
μέλη του διοικητικού οργάνου κάθε 
επιχείρησης επενδύσεων να έχουν τα 
απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας, να 
διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, ικανότητες 
και εμπειρία και να αφιερώνουν ικανό 
χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων 

1. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου έχουν 
πάντα τα απαιτούμενα εχέγγυα 
εντιμότητας, διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, 
ικανότητες και εμπειρία και αφιερώνουν 
ικανό χρόνο στην εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι τα μέλη του διοικητικού 
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τους. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μέλη του διοικητικού οργάνου τηρούν 
συγκεκριμένα, τις εξής απαιτήσεις:

οργάνου τηρούν συγκεκριμένα, τις εξής 
απαιτήσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, είναι υψίστης σημασίας να θεσπίσουμε στην οδηγία 
MiFID τις ίδιες απαιτήσεις με την ΟΚΑ IV. Οι τροπολογίες αυτές ισοδυναμούν λοιπόν με τις 
τροπολογίες που κατέθεσε η Ομάδα ECR σχετικά με τις προτάσεις για την ΟΚΑ IV.

Τροπολογία 511
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από όλα τα 
μέλη του διοικητικού οργάνου κάθε 
επιχείρησης επενδύσεων να έχουν τα 
απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας, να 
διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, ικανότητες 
και εμπειρία και να αφιερώνουν ικανό 
χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων 
τους. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μέλη του διοικητικού οργάνου τηρούν 
συγκεκριμένα, τις εξής απαιτήσεις:

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από όλα τα 
μέλη του διοικητικού οργάνου κάθε 
επιχείρησης επενδύσεων να έχουν τα 
απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας, να 
διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, ικανότητες 
και εμπειρία και να αφιερώνουν ικανό 
χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων 
τους. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου 
τηρούν συγκεκριμένα, τις εξής απαιτήσεις:

Or. en

Τροπολογία 512
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από όλα τα 1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από όλα τα 
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μέλη του διοικητικού οργάνου κάθε 
επιχείρησης επενδύσεων να έχουν τα 
απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας, να 
διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, ικανότητες 
και εμπειρία και να αφιερώνουν ικανό 
χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων 
τους. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μέλη του διοικητικού οργάνου τηρούν 
συγκεκριμένα, τις εξής απαιτήσεις:

μέλη του διοικητικού οργάνου κάθε 
επιχείρησης επενδύσεων να έχουν τα 
απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας, να 
διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, ικανότητες 
και εμπειρία και να αφιερώνουν ικανό 
χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων 
τους. Λαμβανομένης υπόψη της φύσης 
και της πολυπλοκότητας της επιχείρησης 
επενδύσεων και των δραστηριοτήτων 
αυτής, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μέλη του διοικητικού οργάνου τηρούν 
συγκεκριμένα, τις εξής απαιτήσεις:

Or. en

Τροπολογία 513
Kay Swinburne, Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφια 1 και 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Τα μέλη του διοικητικού οργάνου 
αφιερώνουν ικανό χρόνο στην εκτέλεση 
των καθηκόντων τους στην επιχείρηση 
επενδύσεων. Δεν κατέχουν ταυτόχρονα 
περισσότερους από τους εξής 
συνδυασμούς καθηκόντων:

α) Το μέλος του διοικητικού οργάνου ενός 
ιδρύματος που προτίθεται να διατηρεί 
θέση στο διοικητικό όργανο 
περισσότερων ιδρυμάτων ταυτόχρονα, 
λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες 
και τη φύση, το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του 
ιδρύματος. Τα μέλη του διοικητικού 
οργάνου ιδρυμάτων τα οποία είναι 
σημαντικά από πλευράς μεγέθους, 
εσωτερικής οργάνωσης και της φύσεως, 
του πεδίου εφαρμογής και της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων 
τους δεν κατέχουν ταυτόχρονα 
περισσότερους από τους εξής 
συνδυασμούς καθηκόντων εκτός και εάν 
μπορούν να το αιτιολογήσουν στην οικεία 
αρμόδια αρχή:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, είναι υψίστης σημασίας να θεσπίσουμε στην οδηγία 
MiFID τις ίδιες απαιτήσεις με την ΟΚΑ IV. Οι τροπολογίες αυτές ισοδυναμούν λοιπόν με τις 
τροπολογίες που κατέθεσε η Ομάδα ECR σχετικά με τις προτάσεις για την ΟΚΑ IV.

Τροπολογία 514
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφια 1 και 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Τα μέλη του διοικητικού οργάνου 
αφιερώνουν ικανό χρόνο στην εκτέλεση 
των καθηκόντων τους στην επιχείρηση 
επενδύσεων. Δεν κατέχουν ταυτόχρονα 
περισσότερους από τους εξής 
συνδυασμούς καθηκόντων:

α) Τα μέλη του διοικητικού οργάνου 
αφιερώνουν ικανό χρόνο στην εκτέλεση 
των καθηκόντων τους στην επιχείρηση 
επενδύσεων. Δεν κατέχουν ταυτόχρονα 
περισσότερους από τους εξής 
συνδυασμούς καθηκόντων σε οντότητες 
δημόσιου συμφέροντος:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ποσοτικοί περιορισμοί θα οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την πρόσληψη 
ειδικευμένων και επαρκώς καταρτισμένων ατόμων. Στις μικρότερες χώρες ενδέχεται να 
προκύψουν κατά συνέπεια ουσιώδη προβλήματα εκπλήρωσης των απαιτήσεων σχετικά με τις 
συνθέσεις των διοικητικών οργάνων που παρουσιάζονται στην πρόταση. Οι θέσεις μέλους ΔΣ, 
παραδείγματος χάρη σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, δεν 
θα πρέπει να λογίζονται ως θέσεις μέλους ΔΣ κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να προστεθεί στο κείμενο ο όρος «οντότητες δημόσιου συμφέροντος».

Τροπολογία 515
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) μία θέση εκτελεστικού μέλους ΔΣ και 
δύο θέσεις μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ,

(i) μία θέση εκτελεστικού μέλους ΔΣ και 
τρεις θέσεις μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον αριθμό των θέσεων μέλους ΔΣ που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του 
διοικητικού οργάνου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες και η φύση, το 
μέγεθος και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του ιδρύματος. Μια υπερβολικά αυστηρή 
διατύπωση στο θέμα αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσχέρειες σε μικρότερες αγορές, ιδίως για τα 
ιδρύματα μικρότερου μεγέθους.

Τροπολογία 516
Kay Swinburne, Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τέσσερις θέσεις μη εκτελεστικού 
μέλους ΔΣ.

(ii) πέντε θέσεις μη εκτελεστικού μέλους 
ΔΣ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, είναι υψίστης σημασίας να θεσπίσουμε στην οδηγία 
MiFID τις ίδιες απαιτήσεις με την ΟΚΑ IV. Οι τροπολογίες αυτές ισοδυναμούν λοιπόν με τις 
τροπολογίες που κατέθεσε η Ομάδα ECR σχετικά με τις προτάσεις για την ΟΚΑ IV.

Τροπολογία 517
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι θέσεις εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού 
μέλους ΔΣ εντός του ίδιου ομίλου 
υπολογίζονται ως μία θέση.

Οι θέσεις εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού 
μέλους ΔΣ εντός του ίδιου ομίλου, 
συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ ή/και 
των ΟΕΕ που λειτουργούν ή τελούν υπό 
τη διαχείριση μέλους του ίδιου ομίλου, 
υπολογίζονται ως μία θέση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συγκεκριμένα όσον αφορά την οδηγία MiFID κατ’ αντιδιαστολή προς την ΟΚΑ IV στον τομέα 
της εταιρικής διακυβέρνησης, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι ορισμένες δομές κεφαλαίων 
οργανώνονται με συγκεκριμένες νομικές δομές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κρατών μελών, 
και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ελαφρώς τροποποιημένη προσέγγιση.

Τροπολογία 518
Kay Swinburne, Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι θέσεις εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού 
μέλους ΔΣ εντός του ίδιου ομίλου 
υπολογίζονται ως μία θέση.

Οι θέσεις μέλους ΔΣ στο διοικητικό 
όργανο ιδρυμάτων (i) τα οποία είναι μέλη 
του ίδιου ομίλου ή (i) τα οποία είναι μέλη 
του ίδιου θεσμικού συστήματος 
προστασίας, εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 108 
παράγραφος 7 της οδηγίας [ΟΚΑ IV] ή 
(iii) εντός επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων μη 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) στις 
οποίες το ίδρυμα κατέχει ειδική 
συμμετοχή υπολογίζονται ως μία θέση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, είναι υψίστης σημασίας να θεσπίσουμε στην οδηγία 
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MiFID τις ίδιες απαιτήσεις με την ΟΚΑ IV. Οι τροπολογίες αυτές ισοδυναμούν λοιπόν με τις 
τροπολογίες που κατέθεσε η Ομάδα ECR σχετικά με τις προτάσεις για την ΟΚΑ IV.

Τροπολογία 519
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι θέσεις εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού 
μέλους ΔΣ εντός του ίδιου ομίλου 
υπολογίζονται ως μία θέση.

Οι θέσεις εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού 
μέλους ΔΣ εντός (i) του ίδιου 
ενοποιημένου ομίλου ή (ii) ομίλου 
εταιρειών οι οποίες είναι θυγατρικές 
εταιρείες, συγγενείς εταιρείες ή 
συμμετοχές της ίδιας βιομηχανικής 
εταιρείας χαρτοφυλακίου υπολογίζονται 
ως μία θέση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται το ότι δεν υπόκεινται στην παρούσα εξαίρεση μόνο οι ενοποιημένοι όμιλοι αλλά 
και όμιλοι εταιρειών που ανήκουν στις ίδιες βιομηχανικές εταιρείες χαρτοφυλακίου. Αυτό για 
να διασφαλιστεί ότι ο περιορισμός σχετικά με τις θέσεις μέλους ΔΣ δεν διακυβεύει το 
επιχειρηματικό μοντέλο των μακροχρόνιων βιομηχανικών ιδιοκτητών αυτού του τύπου. Το 
επιχειρηματικό μοντέλο των βιομηχανικών εταιρειών συμμετοχών θα μετατραπεί σε 
μακροχρόνιους ιδιοκτήτες με εκπροσώπηση στο ΔΣ όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις τους.

Τροπολογία 520
Kay Swinburne, Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
εξουσιοδοτήσουν ένα μέλος του 
διοικητικού οργάνου μιας επιχείρησης 

διαγράφεται
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επενδύσεων να συνδυάζει περισσότερες 
θέσεις μέλους ΔΣ από τις επιτρεπόμενες 
στο προηγούμενο εδάφιο, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες 
καθώς και τη φύση, το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης επενδύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, είναι υψίστης σημασίας να θεσπίσουμε στην οδηγία 
MiFID τις ίδιες απαιτήσεις με την ΟΚΑ IV. Οι τροπολογίες αυτές ισοδυναμούν λοιπόν με τις 
τροπολογίες που κατέθεσε η Ομάδα ECR σχετικά με τις προτάσεις για την ΟΚΑ IV.

Τροπολογία 521
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη του διοικητικού οργάνου δεν 
συνδυάζουν ταυτόχρονα τη θέση 
εκτελεστικού μέλους ΔΣ σε μια 
επιχείρηση επενδύσεων με τη θέση 
εκτελεστικού μέλους ΔΣ σε μια 
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΟΜΔ, ακόμη 
και εντός του ίδιου ομίλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συνδυασμός των δύο θέσεων επιφέρει σαφή σύγκρουση συμφερόντων. Συνεπώς, θα πρέπει να 
αποφεύγεται αυτή η κατάσταση.

Τροπολογία 522
Kay Swinburne, Ashley Fox
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να αφιερώνουν 
επαρκείς πόρους για την υποδοχή και την 
εκπαίδευση των μελών του διοικητικού 
οργάνου.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων αφιερώνουν 
επαρκείς πόρους για την υποδοχή και την 
εκπαίδευση των μελών του διοικητικού 
οργάνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, είναι υψίστης σημασίας να θεσπίσουμε στην οδηγία 
MiFID τις ίδιες απαιτήσεις με την ΟΚΑ IV. Οι τροπολογίες αυτές ισοδυναμούν λοιπόν με τις 
τροπολογίες που κατέθεσε η Ομάδα ECR σχετικά με τις προτάσεις για την ΟΚΑ IV.

Τροπολογία 523
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ο διαχειριστής αγοράς που ζητεί 
άδεια λειτουργίας για ΠΜΔ ή ΟΜΔ και τα 
πρόσωπα που πράγματι διευθύνουν την 
επιχειρηματική δραστηριότητα του ΠΜΔ ή 
του ΟΜΔ συμπίπτουν με τα μέλη του 
διοικητικού οργάνου της ρυθμιζόμενης 
αγοράς, τα πρόσωπα αυτά τεκμαίρεται ότι 
πληρούν τις απαιτήσεις του πρώτου 
εδαφίου.

Όταν ο διαχειριστής αγοράς που ζητεί 
άδεια λειτουργίας για ΠΜΔ και τα 
πρόσωπα που πράγματι διευθύνουν την 
επιχειρηματική δραστηριότητα του ΠΜΔ 
συμπίπτουν με τα μέλη του διοικητικού 
οργάνου της ρυθμιζόμενης αγοράς, τα 
πρόσωπα αυτά τεκμαίρεται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου.

Or. en

Τροπολογία 524
Kay Swinburne, Ashley Fox
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο και ανάλογο προς τη φύση, την 
κλίμακα και την πολυπλοκότητα της 
δραστηριότητάς τους, τη θέσπιση 
επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την 
πρώτη παράγραφο και την υποβολή 
συστάσεων, εφόσον απαιτείται, βάσει της 
αξιολόγησής τους. Η επιτροπή ανάδειξης 
υποψηφίων αποτελείται από μέλη του 
διοικητικού οργάνου τα οποία δεν έχουν 
καμία εκτελεστική λειτουργία στο 
αντίστοιχο ίδρυμα. Στις περιπτώσεις όπου, 
βάσει του εθνικού δικαίου, το διοικητικό 
όργανο δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί της 
διαδικασίας διορισμού των μελών του, η 
παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται.

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο και ανάλογο προς τη φύση, την 
κλίμακα και την πολυπλοκότητα της 
δραστηριότητάς τους, τη θέσπιση 
επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων ή 
ισοδύναμου οργάνου για την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης με την πρώτη 
παράγραφο και την υποβολή συστάσεων, 
εφόσον απαιτείται, βάσει της αξιολόγησής 
τους. Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων 
αποτελείται από μέλη του διοικητικού 
οργάνου τα οποία δεν έχουν καμία 
εκτελεστική λειτουργία στο αντίστοιχο 
ίδρυμα. Στις περιπτώσεις όπου, βάσει του 
εθνικού δικαίου, το διοικητικό όργανο δεν 
έχει καμία αρμοδιότητα επί της 
διαδικασίας διορισμού των μελών του, η 
παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, είναι υψίστης σημασίας να θεσπίσουμε στην οδηγία 
MiFID τις ίδιες απαιτήσεις με την ΟΚΑ IV. Οι τροπολογίες αυτές ισοδυναμούν λοιπόν με τις 
τροπολογίες που κατέθεσε η Ομάδα ECR σχετικά με τις προτάσεις για την ΟΚΑ IV.

Τροπολογία 525
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να λαμβάνουν 
υπόψη την ποικιλομορφία ως ένα εκ των 

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τις 
αντίστοιχες επιτροπές ανάδειξης 
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κριτηρίων για την επιλογή των μελών του 
διοικητικού οργάνου. Ειδικότερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του 
διοικητικού οργάνου, οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων εφαρμόζουν πολιτική που 
προωθεί την ποικιλομορφία όσον αφορά το 
φύλο, την ηλικία καθώς και τη 
γεωγραφική, εκπαιδευτική και 
επαγγελματική προέλευση των μελών του 
διοικητικού οργάνου.

υποψηφίων τους να λαμβάνουν υπόψη την 
ποικιλομορφία ως ένα εκ των κριτηρίων 
για την επιλογή των μελών του διοικητικού 
οργάνου. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη 
το μέγεθος του διοικητικού οργάνου, οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων εφαρμόζουν 
πολιτική που προωθεί την ποικιλομορφία 
όσον αφορά το φύλο, την ηλικία καθώς και 
τη γεωγραφική, εκπαιδευτική και 
επαγγελματική προέλευση των μελών του 
διοικητικού οργάνου· λαμβάνουν επίσης 
συγκεκριμένα μέτρα για μια πιο ισόρροπη 
εκπροσώπηση στα συμβούλια. Στα 
συγκεκριμένα αυτά μέτρα μπορεί να 
περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των 
επιτροπών ανάδειξης υποψηφίων, η 
δημιουργία καταλόγων ικανών 
υποψηφίων και η καθιέρωση διαδικασίας 
ανάδειξης υποψηφίων στην οποία 
υπάρχει ένας τουλάχιστον υποψήφιος από 
κάθε φύλο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ποικιλότητα στα συμβούλια εξασφαλίζει ευρύτερο ανταγωνισμό και μεγαλύτερες προοπτικές. 
Η αποκλειστική πρόσληψη ανδρών ή γυναικών ισοδυναμεί με πιο στενή επιλογή και ενέχει τον 
κίνδυνο αποκλεισμού δυνάμει εξαιρετικών υποψηφίων. Υπάρχει συστηματική αποτυχία στη 
διαδικασία για την επιλογή γυναικών. Οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται να 
εφαρμόσουν ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο για την προώθηση των γυναικών σε θέσεις με επιρροή, 
προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στις θέσεις αυτές.

Τροπολογία 526
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να λαμβάνουν 
υπόψη την ποικιλομορφία ως ένα εκ των 
κριτηρίων για την επιλογή των μελών του 

3. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν κατάλληλη 
νομοθεσία που επιτρέπει να θεωρούνται 
υπόλογα τα μέλη των διοικητικών 
οργάνων σε περίπτωση σοβαρής 
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διοικητικού οργάνου. Ειδικότερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του 
διοικητικού οργάνου, οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων εφαρμόζουν πολιτική που 
προωθεί την ποικιλομορφία όσον αφορά 
το φύλο, την ηλικία καθώς και τη 
γεωγραφική, εκπαιδευτική και 
επαγγελματική προέλευση των μελών του 
διοικητικού οργάνου.

κακοδιαχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση σοβαρής κακοδιαχείρισης, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων πρέπει να 
προσάγονται στη δικαιοσύνη.

Τροπολογία 527
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να λαμβάνουν 
υπόψη την ποικιλομορφία ως ένα εκ των 
κριτηρίων για την επιλογή των μελών του 
διοικητικού οργάνου. Ειδικότερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του 
διοικητικού οργάνου, οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων εφαρμόζουν πολιτική που 
προωθεί την ποικιλομορφία όσον αφορά το 
φύλο, την ηλικία καθώς και τη 
γεωγραφική, εκπαιδευτική και 
επαγγελματική προέλευση των μελών του 
διοικητικού οργάνου.

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να λαμβάνουν 
υπόψη την ποικιλομορφία ως ένα εκ των 
κριτηρίων για την επιλογή των μελών του 
διοικητικού οργάνου. Ειδικότερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του 
διοικητικού οργάνου, οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων εφαρμόζουν πολιτική που 
προωθεί την ποικιλομορφία όσον αφορά το 
φύλο, την ηλικία καθώς και τη 
γεωγραφική, εκπαιδευτική και 
επαγγελματική προέλευση των μελών του 
διοικητικού οργάνου. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη εγκρίνουν κατάλληλη νομοθεσία που 
επιτρέπει να θεωρούνται υπόλογα τα μέλη 
των διοικητικών οργάνων σε περίπτωση 
σοβαρής κακοδιαχείρισης.

Or. en
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Τροπολογία 528
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να λαμβάνουν 
υπόψη την ποικιλομορφία ως ένα εκ των 
κριτηρίων για την επιλογή των μελών του 
διοικητικού οργάνου. Ειδικότερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του 
διοικητικού οργάνου, οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων εφαρμόζουν πολιτική που 
προωθεί την ποικιλομορφία όσον αφορά το 
φύλο, την ηλικία καθώς και τη 
γεωγραφική, εκπαιδευτική και 
επαγγελματική προέλευση των μελών του 
διοικητικού οργάνου.

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να λαμβάνουν 
υπόψη την ποικιλομορφία ως ένα εκ των 
κριτηρίων για την επιλογή των μελών του 
διοικητικού οργάνου, καθώς και να 
θεσπίσουν ποσοστό συμμετοχής γυναικών 
στα διοικητικά τους όργανα της τάξης 
του 40% έως την 1η Ιανουαρίου 2015 το 
αργότερο. Ειδικότερα, λαμβάνοντας 
υπόψη το μέγεθος του διοικητικού 
οργάνου, οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
εφαρμόζουν πολιτική που προωθεί την 
ποικιλομορφία όσον αφορά το φύλο, την 
ηλικία καθώς και τη γεωγραφική, 
εκπαιδευτική και επαγγελματική 
προέλευση των μελών του διοικητικού 
οργάνου και δημοσιοποιούν την εν λόγω 
στρατηγική τουλάχιστον μία φορά 
κατ’ έτος.

Or. en

Τροπολογία 529
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να λαμβάνουν 
υπόψη την ποικιλομορφία ως ένα εκ των 
κριτηρίων για την επιλογή των μελών του 
διοικητικού οργάνου. Ειδικότερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του 

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο και ανάλογο προς τη φύση, την 
κλίμακα και την πολυπλοκότητα της 
δραστηριότητάς τους, να λαμβάνουν 
υπόψη την ποικιλομορφία ως ένα εκ των 
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διοικητικού οργάνου, οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων εφαρμόζουν πολιτική που 
προωθεί την ποικιλομορφία όσον αφορά το 
φύλο, την ηλικία καθώς και τη 
γεωγραφική, εκπαιδευτική και 
επαγγελματική προέλευση των μελών του 
διοικητικού οργάνου.

κριτηρίων για την επιλογή των μελών του 
διοικητικού οργάνου. Ειδικότερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του 
διοικητικού οργάνου, οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων εφαρμόζουν πολιτική που 
προωθεί την ποικιλομορφία όσον αφορά το 
φύλο, την ηλικία καθώς και τη 
γεωγραφική, εκπαιδευτική και 
επαγγελματική προέλευση των μελών του 
διοικητικού οργάνου.

Or. en

Τροπολογία 530
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να λαμβάνουν 
υπόψη την ποικιλομορφία ως ένα εκ των 
κριτηρίων για την επιλογή των μελών του 
διοικητικού οργάνου. Ειδικότερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του 
διοικητικού οργάνου, οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων εφαρμόζουν πολιτική που 
προωθεί την ποικιλομορφία όσον αφορά το 
φύλο, την ηλικία καθώς και τη 
γεωγραφική, εκπαιδευτική και 
επαγγελματική προέλευση των μελών του 
διοικητικού οργάνου.

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να λαμβάνουν 
υπόψη την ποικιλομορφία ως ένα εκ των 
κριτηρίων για την επιλογή των μελών του 
διοικητικού οργάνου. Ειδικότερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του 
διοικητικού οργάνου, οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων εφαρμόζουν πολιτική που 
προωθεί την ποικιλομορφία όσον αφορά το 
φύλο, την ηλικία καθώς και τη 
γεωγραφική, εκπαιδευτική και 
επαγγελματική προέλευση των μελών του 
διοικητικού οργάνου. Η εκπροσώπηση 
των εργαζομένων στο διοικητικό όργανο 
πρέπει επίσης, με την προσθήκη μιας 
βασικής προοπτικής και μιας 
πραγματικής γνώσης των εσωτερικών 
εργασιών της επιχείρησης, να θεωρείται 
θετικός τρόπος αύξησης της 
ποικιλότητας.

Or. en
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Τροπολογία 531
Kerstin Westphal

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η εν λόγω στρατηγική βασίζεται στο 
ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
– μέχρι το 2013 το ποσοστό των 
γυναικείων μελών στα διευθυντικά 
όργανα πρέπει να ανέλθει στο 30%, 
– μέχρι το 2015 στο 40% και
– μέχρι το 2020 στο 50%.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 κατέδειξε ότι ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσαν τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στα διοικητικά συμβούλια των οποίων οι γυναίκες κατείχαν 
ηγετικές θέσεις. Έρευνες καταδεικνύουν ότι η μεγάλη συμμετοχή των γυναικών στις εποπτικές 
επιτροπές κατέστησε σαφώς πιο επικερδείς τις επιχειρήσεις αυτές. Η αιτία αυτής της επιτυχίας 
έγκειται στην κλίση των γυναικών για πιο μακροπρόθεσμο και ασφαλέστερο σχεδιασμό. Για την 
αποφυγή μελλοντικών κρίσεων στη χρηματοπιστωτική αγορά είναι απαραίτητη η συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών σε ηγετικές θέσεις.

Τροπολογία 532
Kerstin Westphal

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. εάν μια επιχείρηση επενδύσεων δεν 
πληροί αυτούς τους γενικούς 
στρατηγικούς όρους, οι οποίοι ορίζονται 
στην παράγραφο 3α, το αρμόδιο κράτος 
μέλος θέτει στην εν λόγω επενδυτική 
επιχείρηση εξάμηνη προθεσμία για την 
εκπλήρωση των στόχων αυτών, με 
ταυτόχρονη κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ. 
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Με την ανεπιτυχή λήξη της προθεσμίας, 
το αρμόδιο κράτος μέλος λύει την 
επιχείρηση επενδύσεων. Η διαδικασία 
λύσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
κανονιστικές διατάξεις του κράτους 
μέλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όπως καταδεικνύει το παράδειγμα της Νορβηγίας, οι κανόνες που ρυθμίζουν το ζήτημα 
μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια έχουν αποτέλεσμα μόνο όταν 
επικυρώνονται. Το μέσο των εκουσίων δεσμεύσεων έχει αποτύχει.

Τροπολογία 533
Kay Swinburne, Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων για να 
διευκρινίσει τα εξής:

διαγράφεται

α) την έννοια της αφιέρωσης ικανού 
χρόνου από ένα μέλος του διοικητικού 
οργάνου για την άσκηση των καθηκόντων 
του, σε σχέση με τις ιδιαίτερες συνθήκες 
και τη φύση, το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης επενδύσεων, τα οποία οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη όταν επιτρέπουν σε ένα μέλος 
διοικητικού οργάνου να κατέχει 
ταυτόχρονα περισσότερες θέσεις σε 
διοικητικά συμβούλια από όσες 
επιτρέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1, στοιχείο α),
β) την έννοια των επαρκών συλλογικών 
γνώσεων, ικανοτήτων και εμπειριών 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο 
β),
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γ) τις έννοιες της ειλικρίνειας, 
ακεραιότητας και ανεξάρτητης βούλησης 
ενός μέλους του διοικητικού οργάνου 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχείο 
β),
δ) την έννοια των επαρκών ανθρώπινων 
και χρηματικών πόρων που διατίθενται 
για την υποδοχή και εκπαίδευση των 
μελών του διοικητικού οργάνου,
ε) την έννοια της ποικιλομορφίας που 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την 
επιλογή των μελών του διοικητικού 
οργάνου.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [31 Δεκεμβρίου 2014].

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, είναι υψίστης σημασίας να θεσπίσουμε στην οδηγία 
MiFID τις ίδιες απαιτήσεις με την ΟΚΑ IV. Οι τροπολογίες αυτές ισοδυναμούν λοιπόν με τις 
τροπολογίες που κατέθεσε η Ομάδα ECR σχετικά με τις προτάσεις για την ΟΚΑ IV.

Τροπολογία 534
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων για να 
διευκρινίσει τα εξής:

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές για να διευκρινίσει με ποιον 
τρόπο το ίδρυμα θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τα εξής:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση κατάρτισης κανονιστικών τεχνικών προτύπων από την ΕΑΚΑΑ σχετικά με έννοιες 
όπως οι χρονικές δεσμεύσεις, οι γνώσεις και η εμπειρία θα είχε ως αποτέλεσμα μια άκαμπτη 
άσκηση συμμόρφωσης αντί για πραγματικές βελτιώσεις όσον αφορά την εταιρική 
διακυβέρνηση. Οι κατευθυντήριες γραμμές ενδείκνυνται περισσότερο για τη διασφάλιση της 
εκπλήρωσης των εν λόγω απαιτήσεων.

Τροπολογία 535
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) τις περιπτώσεις σοβαρής 
κακοδιαχείρισης προκειμένου να 
εγκρίνουν τα κράτη μέλη κατάλληλη 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 536
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ εξετάζει επίσης τη φύση, την 
κλίμακα και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης 
επενδύσεων τα οποία οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όταν δίνουν 
άδεια σε ένα μέλος του διοικητικού 
οργάνου να κατέχει ταυτόχρονα 
περισσότερες θέσεις σε διοικητικά 
συμβούλια από όσες επιτρέπονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο 
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α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας ώστε να καθίσταται δυνατό για τις εταιρείες, 
στα διάφορα στάδια του εταιρικού τους κύκλου, να προσδιορίζουν την καταλληλότερη 
διακυβέρνηση για τις ανάγκες τους. Θα πρέπει να εστιάζουν στη διακυβέρνηση του συμβουλίου 
και δη στον ρόλο του προέδρου όσον αφορά την επιλογή και την παρακολούθηση των μελών 
του ΔΣ, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της αναθεώρησης της οδηγίας MiFID σχετικά με τη 
διασφάλιση ορθής και συνετής διαχείρισης των επιχειρήσεων.

Τροπολογία 537
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τις 
κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 
10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 538
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις [31 Δεκεμβρίου 2014].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές στην Επιτροπή 
μέχρι τις [31 Δεκεμβρίου 2014].

Or. en
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Τροπολογία 539
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ορίζει, εγκρίνει και επιβλέπει τους 
στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης,

α) εγκρίνει και επιβλέπει τους 
στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό όργανο δεν πρέπει να ορίζει, αλλά απλώς να εγκρίνει και να επιβλέπει τους 
στρατηγικούς στόχους βάσει καθορισμένων προτάσεων της ανώτερης διοίκησης.

Τροπολογία 540
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ορίζει, εγκρίνει και επιβλέπει την 
οργάνωση της επιχείρησης, 
συμπεριλαμβανομένων των ικανοτήτων, 
των γνώσεων και της εμπειρογνωσίας που 
απαιτούνται για το προσωπικό, τους 
πόρους, τις διαδικασίες και τις 
διευθετήσεις για την παροχή υπηρεσιών 
και δραστηριοτήτων από την επιχείρηση, 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα 
και την πολυπλοκότητα της οικείας 
επιχείρησής και όλες τις απαιτήσεις με τις 
οποίες πρέπει να συμμορφώνεται η 
επιχείρηση,

β) εγκρίνει και επιβλέπει την οργάνωση 
της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων 
των ικανοτήτων, των γνώσεων και της 
εμπειρογνωσίας που απαιτούνται για το 
προσωπικό, τους πόρους, τις διαδικασίες 
και τις διευθετήσεις για την παροχή 
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων από την 
επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, 
την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της 
οικείας επιχείρησής και όλες τις απαιτήσεις 
με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται η 
επιχείρηση,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το διοικητικό όργανο δεν πρέπει να ορίζει, αλλά απλώς να εγκρίνει και να επιβλέπει τους 
στρατηγικούς στόχους βάσει καθορισμένων προτάσεων της ανώτερης διοίκησης.

Τροπολογία 541
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ορίζει, εγκρίνει και επιβλέπει μια 
πολιτική ως προς τις υπηρεσίες, τις 
δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις 
λειτουργίες που προσφέρονται ή 
παρέχονται από την επιχείρηση σύμφωνα 
με την αντοχή της επιχείρησης ως προς 
τους κινδύνους και τα χαρακτηριστικά και 
τις ανάγκες των πελατών προς τους 
οποίους θα προσφέρονται ή θα παρέχονται, 
συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής 
κατάλληλων προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων, όπου απαιτείται,

γ) εγκρίνει και επιβλέπει μια πολιτική ως 
προς τις υπηρεσίες, τις δραστηριότητες, τα 
προϊόντα και τις λειτουργίες που 
προσφέρονται ή παρέχονται από την 
επιχείρηση σύμφωνα με την αντοχή της 
επιχείρησης ως προς τους κινδύνους και τα 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 
πελατών προς τους οποίους θα 
προσφέρονται ή θα παρέχονται, 
συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής 
κατάλληλων προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων, όπου απαιτείται,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό όργανο δεν πρέπει να ορίζει, αλλά απλώς να εγκρίνει και να επιβλέπει τους 
στρατηγικούς στόχους βάσει καθορισμένων προτάσεων της ανώτερης διοίκησης.

Τροπολογία 542
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) ορίζει, εγκρίνει και επιβλέπει τις 
αποδοχές του προσωπικού πωλήσεων της 
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επιχείρησης, οι οποίες θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένες για την ενθάρρυνση της 
υπεύθυνης επιχειρηματικής 
συμπεριφοράς, της δίκαιης μεταχείρισης 
των καταναλωτών και την αποφυγή των 
συγκρούσεων συμφερόντων. Η 
διάρθρωση των αποδοχών θα πρέπει να 
γνωστοποιείται στους πελάτες εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο, όπως σε περιπτώσεις 
που δεν είναι δυνατή η διαχείριση ή 
αποφυγή πιθανών συγκρούσεων 
συμφερόντων,

Or. en

Αιτιολόγηση

The principle contained in the proposed MiFID, regarding the management body’s 
responsibilities for the remuneration of sales staff, should be emphasised. The proposed 
amendment aims at fostering sound corporate governance arrangements for the remuneration 
policies of the institutions that do not solely carry out banking activities. The specificity of 
their activities and the potential harmful effects stemming from inappropriate remuneration 
schemes to consumers, call for common requirements in this area to apply to all investment 
firms with a view to responsible business conduct, fair treatment of consumers and to avoid 
conflict of interests, in a manner which would be coherent with the proposal for a directive of 
the European Parliament and of the Council on the access to the activity of credit institutions 
and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and in line with the 
OECD principles. (ECB suggestion)

Τροπολογία 543
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δa) διασφαλίζει ότι η πολιτική αποδοχών 
του προσωπικού πωλήσεων, ιδίως όσον 
αφορά τις μεταβλητές συνιστώσες των 
αποδοχών, δεν ενθαρρύνει τη 
ριψοκίνδυνη επιχειρηματική 
συμπεριφορά και συμβάλλει στην 
αποφυγή των συγκρούσεων 
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συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 544
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) τηρεί στρατηγική για την 
καταπολέμηση της απάτης.

Or. en

Τροπολογία 545
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα 
παρέχουν τα εχέγγυα ήθους, κατέχουν 
επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και 
εμπειρία και αφιερώνουν ικανό χρόνο για 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

(ii) τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα 
παρέχουν τα εχέγγυα ήθους, κατέχουν 
κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες βάσει 
αναγνωρισμένων προσόντων και έχουν 
στη διάθεσή τους ικανό χρόνο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους και την 
επικαιροποίηση και πιστοποίηση των 
γνώσεων και των ικανοτήτων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτικές συμβουλές έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων. Δεδομένου αυτού, 
θα πρέπει να απαιτείται από τους συμβούλους να διαθέτουν κατάλληλο επίπεδο προσόντων 
προκειμένου να παρέχουν συμβουλές σε πελάτες σχετικά με το πώς να επενδύσουν τα κεφάλαιά 
τους. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που συνιστούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία τελούν 
υπό τη διαχείριση ενός και μόνο φυσικού προσώπου θα πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους 
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κανόνες που ισχύουν για μια μεγαλύτερη επιχείρηση επενδύσεων.

Τροπολογία 546
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα 
παρέχουν τα εχέγγυα ήθους, κατέχουν 
επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και 
εμπειρία και αφιερώνουν ικανό χρόνο για 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(ii) τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα 
παρέχουν τα εχέγγυα ήθους, κατέχουν 
κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες βάσει 
αναγνωρισμένων προσόντων και 
αφιερώνουν ικανό χρόνο για την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτικές συμβουλές έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Δεδομένου αυτού, 
θα πρέπει να απαιτείται από τους συμβούλους να διαθέτουν κατάλληλο επίπεδο προσόντων 
προκειμένου να παρέχουν συμβουλές σε πελάτες σχετικά με το πώς να επενδύσουν τα κεφάλαιά 
τους.

Τροπολογία 547
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις 
διατάξεις σχετικά με την εκπροσώπηση 
των εργαζομένων στα διοικητικά 
συμβούλια όπως προβλέπεται από την 
εθνική νομοθεσία ή πρακτική.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας να μην αποδυναμώνουν τους εθνικούς 
κανόνες εκπροσώπησης ούτε να παρεμποδίζουν την εφαρμογή τους.

Τροπολογία 548
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν οι αρμόδιες αρχές δεν αντιταχθούν 
εγγράφως στην προτεινόμενη απόκτηση 
συμμετοχής, εντός της περιόδου 
αξιολόγησης, τότε η προτεινόμενη 
απόκτηση συμμετοχής θεωρείται ότι 
εγκρίθηκε.

5. Εάν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν 
υπέρ της χορήγησης άδειας, ενημερώνουν 
τον ενδιαφερόμενο αγοραστή με 
ειδοποίηση το αργότερο μετά τη λήξη της 
περιόδου αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 549
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ a) κατά πόσον η προτεινόμενη 
απόκτηση συμμετοχής αυξάνει τον 
κίνδυνο συγκρούσεων συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 550
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επιχείρηση επενδύσεων εφαρμόζει 
κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για 
να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωση 
της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων 
των στελεχών, υπαλλήλων και 
συνδεδεμένων αντιπροσώπων της, με τις 
υποχρεώσεις που υπέχει από τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας, καθώς και 
κατάλληλους κανόνες για τις προσωπικές 
συναλλαγές των προσώπων αυτών.

2. Η επιχείρηση επενδύσεων εφαρμόζει 
κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για 
να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωση 
της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων 
των στελεχών, υπαλλήλων και 
συνδεδεμένων αντιπροσώπων της, με τις 
υποχρεώσεις που υπέχει από τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας, καθώς και 
κατάλληλους κανόνες για τις προσωπικές 
συναλλαγές των προσώπων αυτών. Η 
επιχείρηση επενδύσεων διαθέτει πολιτική 
και κανόνες δεοντολογίας για την 
αξιολόγηση της συμβατότητας του 
προϊόντος, της υπηρεσίας ή της 
λειτουργίας με τα χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες των πελατών στους οποίους θα 
προσφέρονταν τα εν λόγω προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφεύγονται οι μη αποδεκτές πρακτικές πώλησης μέσω αυστηρών εσωτερικών 
κανόνων δεοντολογίας.

Τροπολογία 551
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επιχείρηση επενδύσεων εφαρμόζει 
κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για 
να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωση 
της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων 
των στελεχών, υπαλλήλων και 
συνδεδεμένων αντιπροσώπων της, με τις 

2. Η επιχείρηση επενδύσεων εφαρμόζει 
κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για 
να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωση 
της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων 
των στελεχών, υπαλλήλων και 
συνδεδεμένων αντιπροσώπων της, με τις 
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υποχρεώσεις που υπέχει από τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας, καθώς και 
κατάλληλους κανόνες για τις προσωπικές 
συναλλαγές των προσώπων αυτών.

υποχρεώσεις που υπέχει από τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης 
της συμβατότητας των στόχων 
πωλήσεων αυτών και της γκάμας των 
προσφερόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών με τη δομή του πελάτη τους, 
καθώς και κατάλληλους κανόνες για τις 
προσωπικές συναλλαγές των προσώπων 
αυτών. Οι εν λόγω πολιτικές και κανόνες 
θα πρέπει να δημοσιεύονται και να 
καθίστανται διαθέσιμοι στους επενδυτές.

Or. en

Τροπολογία 552
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιχείρηση επενδύσεων καταρτίζει 
και εφαρμόζει αποτελεσματικές 
οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις 
ώστε να ενεργεί όλα τα ευλόγως πρακτέα 
προκειμένου να μην επηρεάζονται 
αρνητικά τα συμφέροντα των πελατών 
λόγω συγκρούσεων συμφερόντων κατά 
την έννοια του άρθρου 23.

3. Η επιχείρηση επενδύσεων καταρτίζει 
και εφαρμόζει αποτελεσματικές 
οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις 
ώστε να ενεργεί όλα τα καταλλήλως 
πρακτέα προκειμένου να μην επηρεάζονται 
αρνητικά τα συμφέροντα των πελατών 
λόγω συγκρούσεων συμφερόντων κατά 
την έννοια του άρθρου 23.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι πολύ σημαντική και το κείμενο πρέπει να είναι πιο 
αυστηρό.

Τροπολογία 553
Olle Schmidt
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εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι καταγραφές περιλαμβάνουν τις 
συνδιαλέξεις ή τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες που αφορούν, τουλάχιστον, 
συναλλαγές διενεργούμενες για ίδιο 
λογαριασμό και εντολές πελατών, όταν 
παρέχονται υπηρεσίες παραλαβής και 
διαβίβασης εντολών και εκτέλεσης 
εντολών για λογαριασμό πελατών.

Οι καταγραφές περιλαμβάνουν τις 
συνδιαλέξεις ή τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες που αφορούν όλες τις 
υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών που 
περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλών 
για προϊόντα, συναλλαγές διενεργούμενες 
για ίδιο λογαριασμό και εντολές πελατών, 
όταν παρέχονται υπηρεσίες παραλαβής και 
διαβίβασης εντολών και εκτέλεσης 
εντολών για λογαριασμό πελατών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών απαιτείται αφενός να διευρυνθεί η υποχρέωση 
καταγραφής των επικοινωνιών και αφετέρου να αυξηθεί η διάρκεια της περιόδου τήρησης των 
καταγραφών.

Τροπολογία 554
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι καταγραφές περιλαμβάνουν τις 
συνδιαλέξεις ή τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες που αφορούν, τουλάχιστον, 
συναλλαγές διενεργούμενες για ίδιο 
λογαριασμό και εντολές πελατών, όταν 
παρέχονται υπηρεσίες παραλαβής και 
διαβίβασης εντολών και εκτέλεσης 
εντολών για λογαριασμό πελατών.

Τα κράτη μέλη καταγωγής απαιτούν την 
τήρηση κατάλληλων καταγραφών που 
αφορούν, τουλάχιστον, συναλλαγές 
διενεργούμενες για ίδιο λογαριασμό και 
εντολές πελατών, όταν παρέχονται 
υπηρεσίες παραλαβής και διαβίβασης 
εντολών και εκτέλεσης εντολών για 
λογαριασμό πελατών.

Or. en
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Τροπολογία 555
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι καταγραφές περιλαμβάνουν τις 
συνδιαλέξεις ή τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες που αφορούν, τουλάχιστον, 
συναλλαγές διενεργούμενες για ίδιο 
λογαριασμό και εντολές πελατών, όταν 
παρέχονται υπηρεσίες παραλαβής και 
διαβίβασης εντολών και εκτέλεσης 
εντολών για λογαριασμό πελατών.

Οι καταγραφές περιλαμβάνουν τις 
συνδιαλέξεις ή τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες που αφορούν, τουλάχιστον, 
συναλλαγές διενεργούμενες μεταξύ 
επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων.

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν να 
εφαρμόσουν ισοδύναμες απαιτήσεις όσον 
αφορά τους επαγγελματίες ή τους ιδιώτες 
πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 556
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι καταγραφές περιλαμβάνουν τις 
συνδιαλέξεις ή τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες που αφορούν, τουλάχιστον, 
συναλλαγές διενεργούμενες για ίδιο 
λογαριασμό και εντολές πελατών, όταν 
παρέχονται υπηρεσίες παραλαβής και 
διαβίβασης εντολών και εκτέλεσης 
εντολών για λογαριασμό πελατών.

Οι καταγραφές περιλαμβάνουν τις 
συνδιαλέξεις ή τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες που αφορούν, τουλάχιστον, 
συναλλαγές διενεργούμενες για ίδιο 
λογαριασμό και εντολές πελατών, όταν 
παρέχονται επενδυτικές συμβουλές σε 
πελάτες ή παρέχονται υπηρεσίες 
παραλαβής και διαβίβασης εντολών και 
εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό 
πελατών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η παράκαμψη των κανόνων προστασίας των καταναλωτών από 
τους συμβούλους προτείνοντας στους πελάτες την υποβολή εντολής μέσω του ιστοτόπου, θα 
πρέπει να καταγράφονται και οι επενδυτικές συμβουλές.

Τροπολογία 557
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι καταγραφές περιλαμβάνουν τις 
συνδιαλέξεις ή τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες που αφορούν, τουλάχιστον, 
συναλλαγές διενεργούμενες για ίδιο 
λογαριασμό και εντολές πελατών, όταν 
παρέχονται υπηρεσίες παραλαβής και 
διαβίβασης εντολών και εκτέλεσης 
εντολών για λογαριασμό πελατών.

Τα κράτη μέλη καταγωγής απαιτούν ως 
κατάλληλες καταγραφές που αφορούν, 
τουλάχιστον, συναλλαγές διενεργούμενες 
για ίδιο λογαριασμό και εντολές πελατών, 
όταν παρέχονται υπηρεσίες παραλαβής και 
διαβίβασης εντολών και εκτέλεσης 
εντολών για λογαριασμό πελατών, την 
καταγραφή των συνδιαλέξεων ή των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Όσον αφορά τις επικοινωνίες μεταξύ 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 
ιδιωτών πελατών, τα κράτη μέλη 
δύνανται αντιθέτως να αναγνωρίζουν την 
κατάλληλη τεκμηρίωση του περιεχομένου 
των συνδιαλέξεων ή των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, για παράδειγμα με τη 
μορφή πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 558
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι καταγραφές των συνδιαλέξεων ή των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

Τα κράτη μέλη καταγωγής δύνανται να 
επιτρέπουν είτε:
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καταγράφονται σύμφωνα με το εδάφιο 1 
παρέχονται στους εμπλεκόμενους πελάτες 
κατόπιν αιτήματος και φυλάσσονται για 
μέγιστη περίοδο τριών ετών.

α) την καταγραφή των συνδιαλέξεων ή 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή·

β) την κατάλληλη γραπτή τεκμηρίωση 
του περιεχομένου των συνδιαλέξεων ή 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με την 
υπογραφή του πελάτη και του προσώπου 
που παρέχει την υπηρεσία στον πελάτη.
Τα κράτη μέλη απαιτούν να φυλάσσονται 
οι καταγραφές αυτές για μέγιστη περίοδο 
τριών ετών.

Or. en

Τροπολογία 559
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι καταγραφές περιλαμβάνουν τις 
συνδιαλέξεις ή τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες που αφορούν, τουλάχιστον, 
συναλλαγές διενεργούμενες για ίδιο 
λογαριασμό και εντολές πελατών, όταν 
παρέχονται υπηρεσίες παραλαβής και 
διαβίβασης εντολών και εκτέλεσης 
εντολών για λογαριασμό πελατών.

Οι καταγραφές περιλαμβάνουν τις 
συνδιαλέξεις ή τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες που αφορούν, τουλάχιστον, 
συναλλαγές διενεργούμενες για ίδιο 
λογαριασμό και εντολές πελατών, όταν 
παρέχονται υπηρεσίες παραλαβής και 
διαβίβασης εντολών και εκτέλεσης 
εντολών για λογαριασμό πελατών, καθώς 
και εντολές για λογαριασμό πελατών όταν 
παρέχεται η υπηρεσία διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου.

Or. en

Τροπολογία 560
Jean-Paul Gauzès
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι καταγραφές περιλαμβάνουν τις 
συνδιαλέξεις ή τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες που αφορούν, τουλάχιστον, 
συναλλαγές διενεργούμενες για ίδιο 
λογαριασμό και εντολές πελατών, όταν 
παρέχονται υπηρεσίες παραλαβής και 
διαβίβασης εντολών και εκτέλεσης 
εντολών για λογαριασμό πελατών.

Οι καταγραφές περιλαμβάνουν τις 
συνδιαλέξεις ή τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες που αφορούν την 
πραγματική διαβίβαση των συναλλαγών 
οι οποίες διενεργούνται για ίδιο 
λογαριασμό και εντολές πελατών, όταν 
παρέχονται υπηρεσίες παραλαβής και 
διαβίβασης εντολών και εκτέλεσης 
εντολών για λογαριασμό πελατών.

Or. fr

Τροπολογία 561
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι καταγραφές των συνδιαλέξεων ή των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
καταγράφονται σύμφωνα με το εδάφιο 1 
παρέχονται στους εμπλεκόμενους πελάτες 
κατόπιν αιτήματος και φυλάσσονται για 
μέγιστη περίοδο τριών ετών.

Οι καταγραφές των συνδιαλέξεων ή των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
καταγράφονται σύμφωνα με το εδάφιο 1 
παρέχονται στους εμπλεκόμενους πελάτες 
κατόπιν αιτήματος και φυλάσσονται για 
περίοδο που ισούται με την περίοδο της 
επένδυσης του πελάτη συν ένα έτος και 
μέγιστη περίοδο πέντε ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευλόγως, οι καταγραφές θα πρέπει να τηρούνται τουλάχιστον για την περίοδο που διαρκεί η 
επένδυση. Επίσης, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων θεωρεί ότι ενδείκνυται μια 
περίοδος τήρησης πέντε ετών.

Τροπολογία 562
Olle Schmidt
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εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι καταγραφές των συνδιαλέξεων ή των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
καταγράφονται σύμφωνα με το εδάφιο 1 
παρέχονται στους εμπλεκόμενους πελάτες 
κατόπιν αιτήματος και φυλάσσονται για 
μέγιστη περίοδο τριών ετών.

Οι καταγραφές των συνδιαλέξεων ή των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
καταγράφονται σύμφωνα με το εδάφιο 1 
παρέχονται στους εμπλεκόμενους πελάτες 
κατόπιν αιτήματος και φυλάσσονται για 
μέγιστη περίοδο ενός έτους μετά τη λήξη 
της επένδυσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταγραφές και τα έγγραφα πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον για όσο διάστημα ο 
καταναλωτής δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πραγματικές επιπτώσεις από την επένδυση για την 
οποία έλαβε συμβουλές.

Τροπολογία 563
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι καταγραφές των συνδιαλέξεων ή των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
καταγράφονται σύμφωνα με το εδάφιο 1 
παρέχονται στους εμπλεκόμενους πελάτες 
κατόπιν αιτήματος και φυλάσσονται για 
μέγιστη περίοδο τριών ετών.

Οι καταγραφές των συνδιαλέξεων ή των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
καταγράφονται σύμφωνα με τα εδάφια 1 
και 2 φυλάσσονται για μέγιστη περίοδο 
τριών ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καταγραφή μιας συνδιάλεξης αποτελεί πρωτίστως πολιτιστική συνήθεια και πρέπει συνεπώς 
να παραμείνει σε επίπεδο κράτους μέλους.
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Τροπολογία 564
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι συνδιαλέξεις μεταξύ μιας 
επιχείρησης επενδύσεων και ενός ιδιώτη 
πελάτη δεν περιορίζονται στην παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη 
δύνανται να επιλέξουν να επιτρέψουν 
εναλλακτικές διευθετήσεις που παράγουν 
το ίδιο αποτέλεσμα με τις καταγραφές 
των συνδιαλέξεων μεταξύ της 
επιχείρησης επενδύσεων και του ιδιώτη 
πελάτη για συναλλαγές κάτω των 
1.000 ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 565
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα αρμόδια πρόσωπα της επιχείρησης 
επενδύσεων επιτρέπεται να καταγράφουν 
τις συνδιαλέξεις και επικοινωνίες που 
αναφέρονται στο εδάφιο 1 
χρησιμοποιώντας μόνο εξοπλισμό που 
ανήκει στην επιχείρηση επενδύσεων και 
τηρώντας τα σχετικά αρχεία.

Or. en
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Τροπολογία 566
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να συνάπτουν 
συμφωνίες για συναλλαγές 
χρηματοδότησης τίτλων σχετιζόμενες με 
χρηματοπιστωτικά μέσα που κατέχουν 
για λογαριασμό πελάτη, ή να 
χρησιμοποιήσουν με άλλο τρόπο τέτοια 
χρηματοπιστωτικά μέσα για ίδιο 
λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου 
πελάτη της επιχείρησης, εκτός εάν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο πελάτης πρέπει να έχει δώσει 
προηγουμένως τη ρητή του συγκατάθεση 
για τη χρησιμοποίηση των μέσων με 
δεδομένους όρους, όπως αποδεικνύεται, 
στην περίπτωση ενός ιδιώτη πελάτη, από 
την υπογραφή του ή ισοδύναμο 
εναλλακτικό μηχανισμό συγκεκριμένου 
εγγράφου αποδοχής·
β) η χρησιμοποίηση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων του πελάτη 
πρέπει να περιορίζεται στους όρους στους 
οποίους συγκατατέθηκε ο πελάτης και οι 
πελάτες πρέπει να ενημερώνονται σε κάθε 
περίπτωση κάθε φορά που 
χρησιμοποιούνται τα στοιχεία 
ενεργητικού τους·
γ) μεγάλο μέρος του εισοδήματος που 
παράγεται από τη χρήση των μέσων του 
πελάτη πρέπει να ανακατανέμεται στον 
πελάτη.
Μια επιχείρηση επενδύσεων πρέπει να 
επιτρέπει στους πελάτες της να αρνούνται 
κατά περίπτωση τη χρησιμοποίηση των 
χρηματοπιστωτικών τους μέσων.

Or. en
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Τροπολογία 567
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Εάν κατέχει κεφάλαια πελατών, η 
επιχείρηση επενδύσεων λαμβάνει 
κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσει τα 
συμφέροντα των πελατών και, εκτός από 
την περίπτωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
να αποτρέψει τη χρησιμοποίηση 
κεφαλαίων πελατών για ίδιο λογαριασμό.

9. Εάν κατέχει κεφάλαια πελατών, η 
επιχείρηση επενδύσεων λαμβάνει 
κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσει τα 
συμφέροντα των πελατών και, εκτός από 
την περίπτωση των πιστωτικών ιδρυμάτων 
που δέχονται κεφάλαια με τη μορφή 
καταθέσεων υπό την έννοια της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση), να αποτρέψει τη 
χρησιμοποίηση κεφαλαίων πελατών για 
ίδιο λογαριασμό. Οι λειτουργικές 
απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου 
ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα σε 
περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα 
συμφωνήσει να διαφυλάσσει τα 
δικαιώματα των πελατών καταθέτοντας 
σε τρίτο ή τηρώντας τα κεφάλαια του 
πελάτη μέσω τρίτου μέρους, αντί να 
δέχεται καταθέσεις των εν λόγω 
κεφαλαίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην επίλυση μιας συγκεχυμένης ασυνέπειας μεταξύ των 
οδηγιών επιπέδου 1 και επιπέδου 2, που έχει άμεσο αντίκτυπο στα πιστωτικά ιδρύματα ενός 
κράτους μέλους που περνάνε με διαβατήριο σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία 568
Jean-Paul Gauzès
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Μια επιχείρηση επενδύσεων δεν 
συνάπτει διμερείς συμφωνίες μεταφοράς 
τίτλων με ιδιώτες πελάτες με σκοπό τη 
διασφάλιση ή την κάλυψη των 
υφιστάμενων ή μελλοντικών, 
πραγματικών, ενδεχόμενων ή πιθανών 
υποχρεώσεων πελατών.

10. Μια επιχείρηση επενδύσεων δεν 
συνάπτει διμερείς συμφωνίες μεταφοράς 
τίτλων με ιδιώτες πελάτες με σκοπό τη 
διασφάλιση ή την κάλυψη των 
υφιστάμενων ή μελλοντικών, 
πραγματικών, ενδεχόμενων ή πιθανών 
υποχρεώσεων πελατών, εκτός εάν έχει 
δώσει προηγουμένως εγγράφως τη ρητή 
της συγκατάθεση βάσει ξεκάθαρων, 
ολοκληρωμένων και ακριβών 
πληροφοριών σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των διευθετήσεων.

Or. en

Τροπολογία 569
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Μια επιχείρηση επενδύσεων δεν 
συνάπτει διμερείς συμφωνίες μεταφοράς 
τίτλων με ιδιώτες πελάτες με σκοπό τη 
διασφάλιση ή την κάλυψη των 
υφιστάμενων ή μελλοντικών, 
πραγματικών, ενδεχόμενων ή πιθανών 
υποχρεώσεων πελατών.

10. Μια επιχείρηση επενδύσεων συνάπτει 
διμερείς συμφωνίες μεταφοράς τίτλων με 
σκοπό τη διασφάλιση ή την κάλυψη των 
υφιστάμενων ή μελλοντικών, 
πραγματικών, ενδεχόμενων ή πιθανών 
υποχρεώσεων πελατών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η MiFID απαγορεύει τη μεταβίβαση των τίτλων για τους ιδιώτες πελάτες. Ο EMIR προβλέπει 
πιο ευέλικτη προσέγγιση. Η μεταφορά τίτλων πρέπει να επιτρέπεται τόσο στους ιδιώτες πελάτες 
όσο και στους θεσμικούς πελάτες.
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Τροπολογία 570
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Μια επιχείρηση επενδύσεων δεν 
συνάπτει διμερείς συμφωνίες μεταφοράς 
τίτλων με ιδιώτες πελάτες με σκοπό τη 
διασφάλιση ή την κάλυψη των 
υφιστάμενων ή μελλοντικών, 
πραγματικών, ενδεχόμενων ή πιθανών 
υποχρεώσεων πελατών.

10. Μια επιχείρηση επενδύσεων δεν 
συνάπτει διμερείς συμφωνίες μεταφοράς 
τίτλων με ιδιώτες πελάτες με σκοπό τη 
διασφάλιση ή την κάλυψη των 
υφιστάμενων ή μελλοντικών, 
πραγματικών, ενδεχόμενων ή πιθανών 
υποχρεώσεων πελατών, εκτός εάν έχουν 
δώσει προηγουμένως εγγράφως τη ρητή 
συγκατάθεσή τους.

Or. en

Τροπολογία 571
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 94 σχετικά με 
μέτρα για τον καθορισμό των 
συγκεκριμένων οργανωτικών 
προϋποθέσεων οι οποίες καθορίζονται 
στις παραγράφους 2 έως 9 που πρέπει να 
πληρούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων, και 
τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα 
με το άρθρο 43 να παρέχουν/ασκούν τις 
διάφορες επενδυτικές 
υπηρεσίες/δραστηριότητες και 
παρεπόμενες υπηρεσίες ή συνδυασμούς 
υπηρεσιών . 2

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις τρίτων χωρών πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση της ισοδυναμίας που διενεργείται από την Επιτροπή.

Τροπολογία 572
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12α. Μια επιχείρηση επενδύσεων 
εφαρμόζει διαδικασία έγκρισης 
προϊόντων και λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα λειτουργικά και 
διαδικαστικά μέτρα για την εφαρμογή 
της εν λόγω διαδικασίας έγκρισης 
προϊόντων. Πριν από την τοποθέτηση ή 
διανομή στην αγορά επενδυτικών 
προϊόντων και χρηματοπιστωτικών 
μέσων, τα εν λόγω προϊόντα και μέσα 
χρειάζονται έγκριση σύμφωνα με τη 
διαδικασία έγκρισης προϊόντων. Πρέπει 
να αξιολογούνται προσεκτικά όλοι οι 
συναφείς κίνδυνοι και να τοποθετούνται ή 
να διανέμονται προϊόντα και μέσα μόνον 
εφόσον είναι προς όφελος της ομάδας 
πελατών-στόχος. Η διαδικασία έγκρισης 
προϊόντων αναθεωρείται ετησίως. Μια 
επιχείρηση επενδύσεων πρέπει να είναι σε 
θέση ανά πάσα στιγμή να παρέχει στην 
αρμόδια αρχή επικαιροποιημένη και 
εμπεριστατωμένη περιγραφή της φύσης 
και των λεπτομερειών της διαδικασίας 
έγκρισης προϊόντων που εφαρμόζει.

Or. en

Τροπολογία 573
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Ειδικοί διαπραγματευτές

Οι ειδικοί διαπραγματευτές όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 
παρέχουν τακτικά εύλογες προσφορές 
αγοράς και πώλησης που σχετίζονται με 
την αγορά. Λειτουργούν συνεχώς, ει 
δυνατόν, κατά τις ώρες συναλλαγών της 
ρυθμιζόμενης αγοράς ή του ΠΜΔ στον 
οποίο αποστέλλουν τις εντολές ή μέσω 
του συστήματος με το οποίο εκτελούν 
συναλλαγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να οριστούν στο παρόν άρθρο σαφείς διατάξεις σχετικά με τον ρόλο, τις δραστηριότητες 
και τις υποχρεώσεις των ειδικών διαπραγματευτών. Οι ειδικοί διαπραγματευτές πρέπει να 
παρέχουν ρευστότητα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες επικρατούν στην αγορά.

Τροπολογία 574
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί τις αλγοριθμικές συναλλαγές 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά συστήματα 
και ελέγχους κινδύνου προκειμένου να 
διασφαλίζει ότι τα συστήματα συναλλαγών 
της είναι ανθεκτικά και διαθέτουν επαρκή 
δυναμικότητα, υπόκεινται σε κατάλληλα 
όρια συναλλαγών και αποτρέπουν την 
αποστολή εσφαλμένων εντολών ή τη 
λειτουργία του συστήματος κατά τρόπο 

1. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί τις αλγοριθμικές συναλλαγές, 
συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών 
συναλλαγών υψηλής συχνότητας, 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά συστήματα 
και ελέγχους κινδύνου ανάλογους προς 
τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται 
προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα 
συστήματα συναλλαγών της είναι 
ανθεκτικά και διαθέτουν επαρκή 
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που ενδέχεται να δημιουργήσει ή να 
συμβάλλει στην μη εύρυθμη λειτουργία 
της αγοράς. Μια τέτοια επιχείρηση 
χρησιμοποιεί επίσης αποτελεσματικά 
συστήματα και ελέγχους κινδύνου 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα 
συστήματα διαπραγμάτευσης δεν δύνανται 
να χρησιμοποιούνται για σκοπό που είναι 
αντίθετος στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[MAR] ή στους κανόνες ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης με τον οποίο συνδέονται. 
Η επιχείρηση έχει καθιερώσει 
αποτελεσματικές διευθετήσεις 
επιχειρηματικής συνέχειας για την 
αντιμετώπιση κάθε απρόβλεπτης αστοχίας 
στα συστήματα συναλλαγών της και 
διασφαλίζει ότι τα συστήματά της έχουν 
υποβληθεί σε πλήρεις δοκιμές και 
παρακολουθούνται ορθώς ώστε να 
διασφαλίζεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις 
της παρούσας παραγράφου.

δυναμικότητα, υπόκεινται σε κατάλληλα 
όρια συναλλαγών και αποτρέπουν την 
αποστολή εσφαλμένων εντολών ή τη 
λειτουργία του συστήματος κατά τρόπο 
που ενδέχεται να δημιουργήσει ή να 
συμβάλλει στην μη εύρυθμη λειτουργία 
της αγοράς. Μια τέτοια επιχείρηση 
χρησιμοποιεί επίσης αποτελεσματικά 
συστήματα και ελέγχους κινδύνου 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα 
συστήματα διαπραγμάτευσης δεν δύνανται 
να χρησιμοποιούνται για σκοπό που είναι 
αντίθετος στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[MAR] ή στους κανόνες ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης με τον οποίο συνδέονται. 
Η επιχείρηση έχει καθιερώσει 
αποτελεσματικές και αναλογικές 
διευθετήσεις επιχειρηματικής συνέχειας 
για την αντιμετώπιση κάθε απρόβλεπτης 
αστοχίας στα συστήματα συναλλαγών της 
και διασφαλίζει ότι τα συστήματά της 
έχουν υποβληθεί σε πλήρεις δοκιμές και 
παρακολουθούνται ορθώς ώστε να 
διασφαλίζεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις 
της παρούσας παραγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη μια κάποια αναλογικότητα για τις μικρές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των αλγοριθμικών συναλλαγών, αλλά σε πολύ απλή βάση 
εκτέλεσης.

Τροπολογία 575
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί τις αλγοριθμικές συναλλαγές 

1. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί τις αλγοριθμικές συναλλαγές 
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χρησιμοποιεί αποτελεσματικά συστήματα 
και ελέγχους κινδύνου προκειμένου να 
διασφαλίζει ότι τα συστήματα συναλλαγών 
της είναι ανθεκτικά και διαθέτουν επαρκή 
δυναμικότητα, υπόκεινται σε κατάλληλα 
όρια συναλλαγών και αποτρέπουν την 
αποστολή εσφαλμένων εντολών ή τη 
λειτουργία του συστήματος κατά τρόπο 
που ενδέχεται να δημιουργήσει ή να 
συμβάλλει στην μη εύρυθμη λειτουργία 
της αγοράς. Μια τέτοια επιχείρηση 
χρησιμοποιεί επίσης αποτελεσματικά 
συστήματα και ελέγχους κινδύνου 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα 
συστήματα διαπραγμάτευσης δεν δύνανται 
να χρησιμοποιούνται για σκοπό που είναι 
αντίθετος στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[MAR] ή στους κανόνες ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης με τον οποίο συνδέονται. 
Η επιχείρηση έχει καθιερώσει 
αποτελεσματικές διευθετήσεις 
επιχειρηματικής συνέχειας για την 
αντιμετώπιση κάθε απρόβλεπτης αστοχίας 
στα συστήματα συναλλαγών της και 
διασφαλίζει ότι τα συστήματά της έχουν 
υποβληθεί σε πλήρεις δοκιμές και 
παρακολουθούνται ορθώς ώστε να 
διασφαλίζεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις 
της παρούσας παραγράφου.

χρησιμοποιεί αποτελεσματικά συστήματα 
και ελέγχους κινδύνου προκειμένου να 
διασφαλίζει ότι τα συστήματα συναλλαγών 
της είναι ανθεκτικά και διαθέτουν επαρκή 
δυναμικότητα, υπόκεινται σε κατάλληλα 
όρια συναλλαγών και λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να αποτρέπουν την 
αποστολή εσφαλμένων εντολών ή τη 
λειτουργία του συστήματος κατά τρόπο 
που ενδέχεται να δημιουργήσει ή να 
συμβάλλει στην μη εύρυθμη λειτουργία 
της αγοράς. Μια τέτοια επιχείρηση 
χρησιμοποιεί επίσης αποτελεσματικά 
συστήματα και ελέγχους κινδύνου 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα 
συστήματα διαπραγμάτευσης λειτουργούν 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[MAR] και τους κανόνες ενός τόπου 
διαπραγμάτευσης με τον οποίο συνδέονται. 
Η επιχείρηση έχει καθιερώσει 
αποτελεσματικές διευθετήσεις 
επιχειρηματικής συνέχειας για την 
αντιμετώπιση κάθε απρόβλεπτης αστοχίας 
στα συστήματα συναλλαγών της και 
διασφαλίζει ότι τα συστήματά της έχουν 
υποβληθεί σε πλήρεις δοκιμές και 
παρακολουθούνται ορθώς ώστε να 
διασφαλίζεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις 
της παρούσας παραγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνιστά τεχνική διευκρίνιση όσον αφορά την αποστολή εσφαλμένων εντολών και 
την εφαρμογή της νομοθεσίας MAR (δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η πρόληψη της 
αποστολής εσφαλμένων εντολών ή της κατάχρησης της αγοράς). Η τροπολογία αποσαφηνίζει 
ότι πρέπει να σχεδιαστούν συστήματα και έλεγχοι για τον εντοπισμό και την πρόληψη της 
αποστολής εσφαλμένων μηνυμάτων και της κατάχρησης της αγοράς, όπου είναι δυνατόν να 
συμβεί κάτι τέτοιο.

Τροπολογία 576
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων ζητούν 
άδεια από μια ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ 
ή ΟΜΔ όταν επιθυμούν να συνδέσουν νέα 
ή τροποποιημένα αυτοματοποιημένα 
συστήματα συναλλαγών στα υπάρχοντα 
συστήματα της εν λόγω αγοράς.
Ένα νέο ή τροποποιημένο σύστημα δεν 
χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση 
συναλλαγών σε μια ρυθμιζόμενη αγορά, 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ έως ότου και εκτός εάν ο 
διαχειριστής της αγοράς παράσχει 
γραπτή έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 51 
παράγραφος 3 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 577
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί τις αλγοριθμικές συναλλαγές 
πρέπει να υπόκειται σε χωριστή 
διαδικασία χορήγησης άδειας. Ως εκ 
τούτου, πρέπει να αποδεικνύει με σαφή 
και κατανοητό τρόπο τα οφέλη για την 
οικονομία συνολικά που προκύπτουν από 
τις δραστηριότητές της, και ότι δεν 
απορρέουν αρνητικές επιπτώσεις, όπως 
αύξηση της αστάθειας, διακύβευση της 
σταθερότητας της χρηματοπιστωτικής 
αγοράς ή στρέβλωση των τιμών, από τις 
δραστηριότητές της. Εάν κάτι τέτοιο δεν 
αποδεικνύεται με σαφή και κατανοητό 
τρόπο, πρέπει να απαγορεύεται η 
χορήγηση άδειας στην εν λόγω 
επιχείρηση επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή καταρτίζει πρόταση για τη 
σύνταξη ενός καταλόγου των πιθανών 
θετικών και αρνητικών 
μακροοικονομικών επιπτώσεων που 
μπορούν να προκύψουν από τις 
αλγοριθμικές συναλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 578
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί τις αλγοριθμικές συναλλαγές 
προσκομίζει άμεσα στην αρμόδια αρχή, 
κατόπιν απαίτησης της αρχής, 
πληροφορίες σχετικά με τους 
αλγόριθμους που χρησιμοποιεί, 
συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου 
κώδικα, του σχεδιασμού προγράμματος, 
καθώς και της τεκμηρίωσης των 
συστημάτων και ελέγχων κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις διασφαλίζουν 
επίσης ότι είναι σε θέση να παράγουν 
αμέσως, κατόπιν απαίτησης κάποιου 
τόπου διαπραγμάτευσης ή της αρμόδιας 
αρχής, λεπτομερές αρχείο των 
καθημερινών τους δραστηριοτήτων 
πρότασης τιμών και διαπραγμάτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βασίζεται σε συστάσεις της FinanceWatch.
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Τροπολογία 579
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Απαγορεύονται οι συναλλαγές υψηλής 
συχνότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την οικονομική χρήση των συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας όπως ορίζονται στην τροπολογία 43 από τον εισηγητή. Το αρμπιτράζ, που 
χρησιμοποιείται συχνά ως θετικό στοιχείο των συναλλαγών υψηλής συχνότητας, λαμβάνει χώρα 
εδώ και αιώνες, απλώς χρειάστηκε λίγο περισσότερο χρόνο. Αφετέρου, οι συναλλαγές υψηλής 
συχνότητας είναι επιρρεπείς στην κατάχρηση της αγοράς και έχουν προκαλέσει πολλάκις 
οικονομική ζημία, π.χ. η στιγμιαία κατάρρευση (Flash Crash) τον Μάιο του 2010.

Τροπολογία 580
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί αλγοριθμικές συναλλαγές, 
παρέχει, τουλάχιστον ετησίως, στην 
αρμόδια αρχή καταγωγής περιγραφή της 
φύσης των στρατηγικών των αλγοριθμικών 
συναλλαγών της, λεπτομέρειες σχετικά με 
τις παραμέτρους συναλλαγών ή τα όρια 
στα οποία υπόκειται το σύστημα, τους 
βασικούς ελέγχους συμμόρφωσης και 
ελέγχους κινδύνου που χρησιμοποιεί για τη 
διασφάλιση της εκπλήρωσης των όρων της 
παραγράφου 1 και τέλος λεπτομέρειες των 
δοκιμών στις οποίες υποβάλλει τα 
συστήματά της. Η αρμόδια αρχή δύναται 
ανά πάσα στιγμή να ζητήσει περισσότερες 

2. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί αλγοριθμικές συναλλαγές είναι 
ανά πάσα στιγμή σε θέση να παρέχει, 
τουλάχιστον ετησίως και με δική της 
πρωτοβουλία, στην αρμόδια αρχή 
καταγωγής επικαιροποιημένη και 
εμπεριστατωμένη περιγραφή της φύσης 
των στρατηγικών των αλγοριθμικών 
συναλλαγών της, λεπτομέρειες σχετικά με 
τις παραμέτρους συναλλαγών ή τα όρια 
στα οποία υπόκειται το σύστημα, τους 
βασικούς ελέγχους συμμόρφωσης και 
ελέγχους κινδύνου που χρησιμοποιεί για τη 
διασφάλιση της εκπλήρωσης των όρων της 
παραγράφου 1 και τέλος λεπτομέρειες των 
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πληροφορίες από μια επιχείρηση 
επενδύσεων σχετικά με τις αλγοριθμικές 
συναλλαγές της και τα συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για τις σχετικές 
διαπραγματεύσεις.

δοκιμών στις οποίες υποβάλλει τα 
συστήματά της. Η εν λόγω επιχείρηση 
επενδύσεων μεριμνά για την τήρηση 
αρχείων σχετικά με τα ανωτέρω 
ζητήματα και διασφαλίζει την επάρκεια 
των αρχείων αυτών ώστε να είναι δυνατή 
η παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
προς τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας, του κανονισμού [MiFIR] και του 
κανονισμού [MAR] από την αρμόδια 
αρχή. Η αρμόδια αρχή δύναται ανά πάσα 
στιγμή να ζητήσει τα ανωτέρω και 
περισσότερες πληροφορίες από μια 
επιχείρηση επενδύσεων σχετικά με τις 
αλγοριθμικές συναλλαγές της και τα 
συστήματα που χρησιμοποιούνται για τις 
σχετικές διαπραγματεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 581
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί αλγοριθμικές συναλλαγές, 
παρέχει, τουλάχιστον ετησίως, στην 
αρμόδια αρχή καταγωγής περιγραφή της 
φύσης των στρατηγικών των 
αλγοριθμικών συναλλαγών της, 
λεπτομέρειες σχετικά με τις παραμέτρους 
συναλλαγών ή τα όρια στα οποία υπόκειται 
το σύστημα, τους βασικούς ελέγχους 
συμμόρφωσης και ελέγχους κινδύνου που 
χρησιμοποιεί για τη διασφάλιση της 
εκπλήρωσης των όρων της παραγράφου 1 
και τέλος λεπτομέρειες των δοκιμών στις 
οποίες υποβάλλει τα συστήματά της. Η 
αρμόδια αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να 
ζητήσει περισσότερες πληροφορίες από 
μια επιχείρηση επενδύσεων σχετικά με τις 

2. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί στρατηγική συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας, παρέχει, τουλάχιστον ετησίως 
και ανά πάσα στιγμή κατόπιν σχετικής 
απαίτησης, στην αρμόδια αρχή καταγωγής 
περιγραφή της φύσης των στρατηγικών 
των συναλλαγών της, λεπτομέρειες 
σχετικά με τις παραμέτρους συναλλαγών ή 
τα όρια στα οποία υπόκειται το σύστημα, 
τους βασικούς ελέγχους συμμόρφωσης και 
ελέγχους κινδύνου που χρησιμοποιεί για τη 
διασφάλιση της εκπλήρωσης των όρων της 
παραγράφου 1 και τέλος λεπτομέρειες των 
δοκιμών στις οποίες υποβάλλει τα 
συστήματά της. Η αρμόδια αρχή δύναται 
ανά πάσα στιγμή να ζητήσει περισσότερες 
πληροφορίες από μια επιχείρηση 
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αλγοριθμικές συναλλαγές της και τα 
συστήματα που χρησιμοποιούνται για τις 
σχετικές διαπραγματεύσεις.

επενδύσεων σχετικά με τις αλγοριθμικές 
συναλλαγές της και τα συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για τις σχετικές 
διαπραγματεύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να απαιτείται να παρέχεται ετησίως και κατόπιν απαίτησης έκθεση σχετικά με τους 
αλγόριθμους στην αρμόδια αρχή καταγωγής της επιχείρησης.

Τροπολογία 582
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί αλγοριθμικές συναλλαγές, 
παρέχει, τουλάχιστον ετησίως, στην 
αρμόδια αρχή καταγωγής περιγραφή της 
φύσης των στρατηγικών των αλγοριθμικών 
συναλλαγών της, λεπτομέρειες σχετικά με 
τις παραμέτρους συναλλαγών ή τα όρια 
στα οποία υπόκειται το σύστημα, τους 
βασικούς ελέγχους συμμόρφωσης και 
ελέγχους κινδύνου που χρησιμοποιεί για τη 
διασφάλιση της εκπλήρωσης των όρων της 
παραγράφου 1 και τέλος λεπτομέρειες των 
δοκιμών στις οποίες υποβάλλει τα 
συστήματά της. Η αρμόδια αρχή δύναται 
ανά πάσα στιγμή να ζητήσει περισσότερες 
πληροφορίες από μια επιχείρηση 
επενδύσεων σχετικά με τις αλγοριθμικές 
συναλλαγές της και τα συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για τις σχετικές 
διαπραγματεύσεις.

2. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί αλγοριθμικές συναλλαγές, 
παρέχει, τουλάχιστον ετησίως, στην 
αρμόδια αρχή καταγωγής περιγραφή της 
φύσης των στρατηγικών των αλγοριθμικών 
συναλλαγών της, λεπτομέρειες σχετικά με 
τις παραμέτρους συναλλαγών ή τα όρια 
στα οποία υπόκειται το σύστημα, τους 
βασικούς ελέγχους συμμόρφωσης και 
ελέγχους κινδύνου που χρησιμοποιεί για τη 
διασφάλιση της εκπλήρωσης των όρων της 
παραγράφου 1 και τέλος λεπτομέρειες των 
δοκιμών στις οποίες υποβάλλει τα 
συστήματά της. Μια επιχείρηση 
επενδύσεων, κατόπιν απαίτησης της 
αρμόδιας αρχής, υποβάλλει περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις αλγοριθμικές 
συναλλαγές της και τα συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για τις σχετικές 
διαπραγματεύσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 17 παράγραφος 2 της προτεινόμενης οδηγίας MiFID θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η 
επιχείρηση επενδύσεων παρέχει στην αρμόδια αρχή οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες 
ζητηθούν. (Πρόταση της ΕΚΤ)

Τροπολογία 583
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί αλγοριθμικές συναλλαγές, 
παρέχει, τουλάχιστον ετησίως, στην 
αρμόδια αρχή καταγωγής περιγραφή της 
φύσης των στρατηγικών των αλγοριθμικών 
συναλλαγών της, λεπτομέρειες σχετικά με 
τις παραμέτρους συναλλαγών ή τα όρια 
στα οποία υπόκειται το σύστημα, τους 
βασικούς ελέγχους συμμόρφωσης και 
ελέγχους κινδύνου που χρησιμοποιεί για τη 
διασφάλιση της εκπλήρωσης των όρων της 
παραγράφου 1 και τέλος λεπτομέρειες των 
δοκιμών στις οποίες υποβάλλει τα 
συστήματά της. Η αρμόδια αρχή δύναται 
ανά πάσα στιγμή να ζητήσει περισσότερες 
πληροφορίες από μια επιχείρηση 
επενδύσεων σχετικά με τις αλγοριθμικές 
συναλλαγές της και τα συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για τις σχετικές 
διαπραγματεύσεις.

2. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί στρατηγικές αλγοριθμικών 
συναλλαγών και συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας, παρέχει, έπειτα από την 
αρχική άδεια ή τουλάχιστον ετησίως, 
καθώς και όποτε πραγματοποιούνται 
ουσιώδεις αλλαγές στη στρατηγική 
συναλλαγών, στην αρμόδια αρχή 
καταγωγής περιγραφή της φύσης των 
στρατηγικών των αλγοριθμικών 
συναλλαγών της, λεπτομέρειες σχετικά με 
τις παραμέτρους συναλλαγών ή τα όρια 
στα οποία υπόκειται το σύστημα, τους 
βασικούς ελέγχους συμμόρφωσης και 
ελέγχους κινδύνου που χρησιμοποιεί για τη 
διασφάλιση της εκπλήρωσης των όρων της 
παραγράφου 1 και τέλος λεπτομέρειες των 
δοκιμών στις οποίες υποβάλλει τα 
συστήματά της. Η αρμόδια αρχή δύναται 
ανά πάσα στιγμή να ζητήσει περισσότερες 
πληροφορίες από μια επιχείρηση 
επενδύσεων σχετικά με τις αλγοριθμικές 
συναλλαγές της και τα συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για τις σχετικές 
διαπραγματεύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες επιχειρήσεις αλλάζουν τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούν διαρκώς, συνεπώς η 
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αποστολή περιγραφών στις αρμόδιες αρχές σε ετήσια βάσει ενδέχεται να μην αρκεί για την 
πραγματική γνωστοποίηση των στρατηγικών τους· ως εκ τούτου, αυτό πρέπει να επεκταθεί σε 
όλες τις ουσιώδεις αλλαγές στη στρατηγική του αλγόριθμου.

Τροπολογία 584
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί αλγοριθμικές συναλλαγές, 
παρέχει, τουλάχιστον ετησίως, στην 
αρμόδια αρχή καταγωγής περιγραφή της 
φύσης των στρατηγικών των αλγοριθμικών 
συναλλαγών της, λεπτομέρειες σχετικά με 
τις παραμέτρους συναλλαγών ή τα όρια 
στα οποία υπόκειται το σύστημα, τους 
βασικούς ελέγχους συμμόρφωσης και 
ελέγχους κινδύνου που χρησιμοποιεί για τη 
διασφάλιση της εκπλήρωσης των όρων της 
παραγράφου 1 και τέλος λεπτομέρειες των 
δοκιμών στις οποίες υποβάλλει τα 
συστήματά της. Η αρμόδια αρχή δύναται 
ανά πάσα στιγμή να ζητήσει περισσότερες 
πληροφορίες από μια επιχείρηση 
επενδύσεων σχετικά με τις αλγοριθμικές 
συναλλαγές της και τα συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για τις σχετικές 
διαπραγματεύσεις.

2. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί αλγοριθμικές συναλλαγές, 
παρέχει, τουλάχιστον ετησίως, στην 
αρμόδια αρχή καταγωγής περιγραφή της 
φύσης των στρατηγικών των αλγοριθμικών 
συναλλαγών της, λεπτομέρειες σχετικά με 
τις παραμέτρους συναλλαγών ή τα όρια 
στα οποία υπόκειται το σύστημα, τους 
βασικούς ελέγχους συμμόρφωσης και 
ελέγχους κινδύνου που χρησιμοποιεί για τη 
διασφάλιση της εκπλήρωσης των όρων της 
παραγράφου 1 και τέλος λεπτομέρειες των 
δοκιμών στις οποίες υποβάλλει τα 
συστήματά της. Μια επιχείρηση 
επενδύσεων, κατόπιν απαίτησης της 
αρμόδιας αρχής, υποβάλλει περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις αλγοριθμικές 
συναλλαγές της και τα συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για τις σχετικές 
διαπραγματεύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 17 παράγραφος 2 της προτεινόμενης οδηγίας MiFID θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η 
επιχείρηση επενδύσεων παρέχει στην αρμόδια αρχή οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες 
ζητηθούν.

Τροπολογία 585
Gay Mitchell
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί αλγοριθμικές συναλλαγές, 
παρέχει, τουλάχιστον ετησίως, στην 
αρμόδια αρχή καταγωγής περιγραφή της 
φύσης των στρατηγικών των αλγοριθμικών 
συναλλαγών της, λεπτομέρειες σχετικά με 
τις παραμέτρους συναλλαγών ή τα όρια 
στα οποία υπόκειται το σύστημα, τους 
βασικούς ελέγχους συμμόρφωσης και 
ελέγχους κινδύνου που χρησιμοποιεί για τη 
διασφάλιση της εκπλήρωσης των όρων της 
παραγράφου 1 και τέλος λεπτομέρειες των 
δοκιμών στις οποίες υποβάλλει τα 
συστήματά της. Η αρμόδια αρχή δύναται 
ανά πάσα στιγμή να ζητήσει περισσότερες 
πληροφορίες από μια επιχείρηση 
επενδύσεων σχετικά με τις αλγοριθμικές 
συναλλαγές της και τα συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για τις σχετικές 
διαπραγματεύσεις.

2. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί αλγοριθμικές συναλλαγές, 
παρέχει, ετησίως ή κατόπιν απαίτησης, 
στην αρμόδια αρχή καταγωγής περιγραφή 
της φύσης των στρατηγικών των 
αλγοριθμικών συναλλαγών της, 
λεπτομέρειες σχετικά με τις παραμέτρους 
συναλλαγών ή τα όρια στα οποία υπόκειται 
το σύστημα, τους βασικούς ελέγχους 
συμμόρφωσης και ελέγχους κινδύνου που 
χρησιμοποιεί για τη διασφάλιση της 
εκπλήρωσης των όρων της παραγράφου 1 
και τέλος λεπτομέρειες των δοκιμών στις 
οποίες υποβάλλει τα συστήματά της. Η 
αρμόδια αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να 
ζητήσει περισσότερες πληροφορίες από 
μια επιχείρηση επενδύσεων σχετικά με τις 
αλγοριθμικές συναλλαγές της και τα 
συστήματα που χρησιμοποιούνται για τις 
σχετικές διαπραγματεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 586
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί αλγοριθμικές συναλλαγές, 
παρέχει, τουλάχιστον ετησίως, στην 
αρμόδια αρχή καταγωγής περιγραφή της 
φύσης των στρατηγικών των αλγοριθμικών 
συναλλαγών της, λεπτομέρειες σχετικά με 
τις παραμέτρους συναλλαγών ή τα όρια 
στα οποία υπόκειται το σύστημα, τους 
βασικούς ελέγχους συμμόρφωσης και 
ελέγχους κινδύνου που χρησιμοποιεί για τη 

2. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί αλγοριθμικές συναλλαγές, 
παρέχει, τουλάχιστον ετησίως, στην 
αρμόδια αρχή καταγωγής περιγραφή της 
φύσης των στρατηγικών των αλγοριθμικών 
συναλλαγών της, λεπτομέρειες σχετικά με 
τις παραμέτρους συναλλαγών ή τα όρια 
στα οποία υπόκειται το σύστημα, τους 
βασικούς ελέγχους συμμόρφωσης και 
ελέγχους κινδύνου που χρησιμοποιεί για τη 
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διασφάλιση της εκπλήρωσης των όρων της 
παραγράφου 1 και τέλος λεπτομέρειες των 
δοκιμών στις οποίες υποβάλλει τα 
συστήματά της. Η αρμόδια αρχή δύναται 
ανά πάσα στιγμή να ζητήσει περισσότερες 
πληροφορίες από μια επιχείρηση 
επενδύσεων σχετικά με τις αλγοριθμικές 
συναλλαγές της και τα συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για τις σχετικές 
διαπραγματεύσεις.

διασφάλιση της εκπλήρωσης των όρων της 
παραγράφου 1 και τέλος λεπτομέρειες των 
δοκιμών στις οποίες υποβάλλει τα 
συστήματά της. Η αρμόδια αρχή δύναται 
ανά πάσα στιγμή να ζητήσει περισσότερες 
πληροφορίες από μια επιχείρηση 
επενδύσεων σχετικά με τις αλγοριθμικές 
συναλλαγές της και τα συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για τις σχετικές 
διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένου 
του πηγαίου κώδικα των αλγόριθμων που 
χρησιμοποιεί.

Or. en

Τροπολογία 587
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί στρατηγική συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας παρέχει σε ημερήσια βάση 
στην αρμόδια αρχή καταγωγής μια 
βασική αναφορά κινήσεων σχετικά με τη 
δραστηριότητα πρότασης τιμών και 
διαπραγμάτευσης στις οποίες προέβη σε 
οποιαδήποτε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαντλητική αναφορά κινήσεων μιας δραστηριότητας πρότασης τιμών και διαπραγμάτευσης 
μέσω αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής συχνότητας συνιστά σημαντικό εργαλείο για την 
παρακολούθηση της κατάχρησης της αγοράς στους διάφορους τόπους διαπραγμάτευσης. Η 
εποπτεία μεταξύ αγορών είναι ανύπαρκτη σήμερα. Η εν λόγω αναφορά κινήσεων θα δώσει 
επίσης τη δυνατότητα στους ρυθμιστές να αντιλαμβάνονται καλύτερα τα μοτίβα συναλλαγών 
υψηλής συχνότητας και ιδίως την πολύ υψηλή αναλογία των εντολών προς τις συναλλαγές.
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Τροπολογία 588
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί στρατηγική συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας αποθηκεύει σε αποδεκτή 
μορφή τη βασική αναφορά κινήσεων 
σχετικά με οποιαδήποτε δραστηριότητα 
πρότασης τιμών και διαπραγμάτευσης 
στις οποίες προέβη σε οποιονδήποτε τόπο 
διαπραγμάτευσης και την καθιστά 
διαθέσιμη στην εθνική αρμόδια αρχή 
κατόπιν απαίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συζητήσεις στις ΗΠΑ μετά τη στιγμιαία κατάρρευση (Flash Crash) επικεντρώνονται στην 
ανάγκη ανοικοδόμησης μιας ενοποιημένης διαδικασίας αναφοράς κινήσεων της αγοράς 
προκειμένου να επαληθευτεί πλήρως η ακριβής αλληλουχία γεγονότων που οδήγησαν στις μη 
φυσιολογικές συνθήκες της αγοράς που σημειώθηκαν. Παρότι η συλλογή των στοιχείων αυτών 
κεντρικά θα επέβαλε τεράστιο και δαπανηρό από τεχνολογική άποψη βάρος στις δημόσιες 
αρχές, οι επιμέρους επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν τα δικά τους 
δεδομένα ούτως ώστε, εάν καταστεί ανάγκη ανοικοδόμησης της αγοράς από τις αρμόδιες αρχές, 
να είναι δυνατή η πραγματοποίησή της.

Τροπολογία 589
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί στρατηγική συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας παρέχει στην αρμόδια αρχή 
τη βασική αναφορά κινήσεων σχετικά με 
τη δραστηριότητα πρότασης τιμών και 
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διαπραγμάτευσης στις οποίες προβαίνει. 
Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει δεσμευτικά τεχνικά 
πρότυπα για τον ορισμό και τη μορφή 
των δεδομένων που πρέπει να 
παρέχονται.

Or. en

Τροπολογία 590
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
ορισμό και τη μορφή των δεδομένων που 
πρέπει να παρέχονται, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο α), 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
ενοποίηση της διαδικασίας αναφοράς 
κινήσεων στα κράτη μέλη.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […]*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
______________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική ρύθμιση των σημερινών παγκόσμιων αγορών απαιτείται ενοποίηση 
των δεδομένων συναλλαγών υψηλής συχνότητας σε διεθνές επίπεδο.
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Τροπολογία 591
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μια στρατηγική αλγοριθμικών 
συναλλαγών λειτουργεί συνεχώς κατά τις 
ώρες συναλλαγών του τόπου 
διαπραγμάτευσης στον οποίο αποστέλλει 
τις εντολές ή μέσω των συστημάτων με τα 
οποία εκτελεί συναλλαγές. Οι παράμετροι 
ή τα όρια συναλλαγών μιας στρατηγικής 
αλγοριθμικών συναλλαγών διασφαλίζουν 
ότι με την στρατηγική υποβάλλονται 
σταθερές προσφορές σε ανταγωνιστικές 
τιμές με αποτέλεσμα την παροχή 
ρευστότητας σε τακτική και συνεχή βάση 
στους εν λόγω τόπους διαπραγμάτευσης 
ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από τις 
ισχύουσες συνθήκες στις αγορές.

3. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί αλγοριθμικές συναλλαγές 
διασφαλίζει ότι κάθε στρατηγική 
αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας που χρησιμοποιεί λειτουργεί 
συνεχώς κατά τις ώρες συναλλαγών του 
τόπου διαπραγμάτευσης στον οποίο 
αποστέλλει η επιχείρηση επενδύσεων τις 
εντολές ή μέσω των συστημάτων με τα 
οποία εκτελεί συναλλαγές. Οι παράμετροι 
ή τα όρια συναλλαγών μιας στρατηγικής 
αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας διασφαλίζουν ότι με την 
στρατηγική αλγοριθμικών συναλλαγών 
υψηλής συχνότητας υποβάλλονται 
σταθερές προσφορές σε ανταγωνιστικές 
τιμές σύμφωνα με τη συνήθη 
συναλλακτική συμπεριφορά της 
επιχείρησης, με αποτέλεσμα την παροχή 
ρευστότητας σε τακτική και συνεχή βάση 
στους εν λόγω τόπους διαπραγμάτευσης 
ανά πάσα στιγμή.

Υπό εξαιρετικές συνθήκες, όποτε αυτό 
αντιβαίνει στους ελέγχους κινδύνου που 
θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1, οι επιχειρήσεις επενδύσεων δύνανται 
να αποσύρονται από την αγορά. Η 
ΕΑΚΑΑ καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές για τον προσδιορισμό των τύπων 
συνθηκών που θα δικαιολογούσαν την εν 
λόγω απόσυρση, ώστε να ενσωματωθούν 
στους κανόνες λειτουργίας των τόπων 
διαπραγμάτευσης.
Σε περίπτωση απόσυρσης μιας 
επιχείρησης επενδύσεων από την αγορά 
δυνάμει των διατάξεων της παρούσας 
παραγράφου, η επιχείρηση οφείλει να 
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ενημερώσει αμέσως τον τόπο 
διαπραγμάτευσης και την εθνική αρμόδια 
αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έπεται της πρότασης της Επιτροπής σε ανεπίσημο έγγραφο σχετικά με 
τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας, στην οποία υποδηλώνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου 
βάσει των ελέγχων κινδύνου μιας επιχείρησης επενδύσεων θα απαιτείται η διακοπή της 
υποβολής διαρκών προσφορών από την επιχείρηση. Εντούτοις, η πλέον κατάλληλη οντότητα για 
την εποπτεία των περιστατικών αυτών είναι ο τόπος διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο των 
κανόνων ειδικής διαπραγμάτευσης/παροχής ρευστότητας, σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή. 
Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ θα καθορίσουν τις παραμέτρους, αλλά οι τόποι 
διαπραγμάτευσης είναι οι πλέον κατάλληλοι να γνωρίζουν τι είναι πραγματικά ωφέλιμο από 
άποψη σταθεροποίησης της αγοράς σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών.

Τροπολογία 592
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μια στρατηγική αλγοριθμικών 
συναλλαγών λειτουργεί συνεχώς κατά τις 
ώρες συναλλαγών του τόπου 
διαπραγμάτευσης στον οποίο αποστέλλει 
τις εντολές ή μέσω των συστημάτων με τα 
οποία εκτελεί συναλλαγές. Οι παράμετροι 
ή τα όρια συναλλαγών μιας στρατηγικής 
αλγοριθμικών συναλλαγών διασφαλίζουν 
ότι με την στρατηγική υποβάλλονται 
σταθερές προσφορές σε ανταγωνιστικές 
τιμές με αποτέλεσμα την παροχή 
ρευστότητας σε τακτική και συνεχή βάση 
στους εν λόγω τόπους διαπραγμάτευσης 
ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από τις 
ισχύουσες συνθήκες στις αγορές.

3. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί αλγοριθμικές συναλλαγές 
διασφαλίζει ότι κάθε στρατηγική 
αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας που χρησιμοποιεί λειτουργεί 
συνεχώς κατά τις ώρες συναλλαγών του 
τόπου διαπραγμάτευσης στον οποίο 
αποστέλλει η επιχείρηση επενδύσεων τις 
εντολές ή μέσω των συστημάτων με τα 
οποία εκτελεί συναλλαγές. Οι παράμετροι 
ή τα όρια συναλλαγών μιας στρατηγικής 
αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας διασφαλίζουν ότι με την 
στρατηγική αλγοριθμικών συναλλαγών 
υψηλής συχνότητας υποβάλλονται 
σταθερές προσφορές σε ανταγωνιστικές 
τιμές σύμφωνα με τη συνήθη 
συναλλακτική συμπεριφορά της 
επιχείρησης, με αποτέλεσμα την παροχή 
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ρευστότητας σε τακτική και συνεχή βάση 
στους εν λόγω τόπους διαπραγμάτευσης 
ανά πάσα στιγμή, εκτός εάν συντρέχουν 
εξαιρετικές συνθήκες, οι οποίες ορίζονται 
από την Επιτροπή σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 94, οπότε 
αυτό θα ήταν αντίθετο με τους ελέγχους 
κινδύνου που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1..
Η επιχείρηση επενδύσεων ζητεί από την 
αρμόδια αρχή άδεια μη συμμόρφωσης με 
την υποχρέωση που θεσπίζεται στο 
πρώτο εδάφιο. Η αρμόδια αρχή αξιολογεί 
εντός 24 ωρών κατά πόσον πληρούνται οι 
εξαιρετικές συνθήκες που ορίζονται στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δυνάμει του 
πρώτου εδαφίου και λαμβάνει απόφαση. 
Εάν η απόφαση επιτρέπει στην 
επιχείρηση επενδύσεων να μην 
συμμορφωθεί με την υποχρέωση που 
θεσπίζεται στο πρώτο εδάφιο, η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ για την εν 
λόγω απόφαση. Η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει 
αμέσως τις αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών. Εάν κάποια αρμόδια αρχή 
διαφωνήσει με την πράξη κάποιας άλλης 
αρμόδιας αρχής σχετικά με μια 
επιχείρηση επενδύσεων που παρέχει 
υπηρεσίες στην επικράτειά της, η 
ΕΑΚΑΑ μπορεί να βοηθήσει τις εν λόγω 
αρχές ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η διαδικασία 
συμβιβασμού πρέπει να ολοκληρωθεί σε 2 
ημέρες. Εάν οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες 
αρχές δεν καταλήξουν σε συμφωνία κατά 
τη διάρκεια της φάσης συμβιβασμού, η 
ΕΑΚΑΑ δύναται να λάβει απόφαση 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η 
απόφαση πρέπει να ληφθεί σε 2 ημέρες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι εμπνευσμένη από ανεπίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τροπολογία 593
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μια στρατηγική αλγοριθμικών 
συναλλαγών λειτουργεί συνεχώς κατά τις 
ώρες συναλλαγών του τόπου 
διαπραγμάτευσης στον οποίο αποστέλλει 
τις εντολές ή μέσω των συστημάτων με τα 
οποία εκτελεί συναλλαγές. Οι παράμετροι 
ή τα όρια συναλλαγών μιας στρατηγικής 
αλγοριθμικών συναλλαγών διασφαλίζουν 
ότι με την στρατηγική υποβάλλονται 
σταθερές προσφορές σε ανταγωνιστικές 
τιμές με αποτέλεσμα την παροχή 
ρευστότητας σε τακτική και συνεχή βάση 
στους εν λόγω τόπους διαπραγμάτευσης 
ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από τις 
ισχύουσες συνθήκες στις αγορές.

3. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
συμμετέχει σε ένα σύστημα ειδικής 
διαπραγμάτευσης το οποίο προσφέρει 
ένας τόπος διαπραγμάτευσης συνάπτει 
δεσμευτική γραπτή συμφωνία με τον 
τόπο διαπραγμάτευσης σχετικά με τις 
ουσιώδεις υποχρεώσεις που προκύπτουν 
από τη συμμετοχή στο σύστημα ειδικής 
διαπραγμάτευσης και τηρεί τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του εν λόγω 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένης, 
ενδεικτικά, της παροχής ρευστότητας 
σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες στις 
αγορές. Η επιχείρηση επενδύσεων 
εφαρμόζει αποτελεσματικά συστήματα 
και ελέγχους κινδύνου για να διασφαλίσει 
ότι είναι σε θέση να πληροί τις 
υποχρεώσεις της δυνάμει της 
δεσμευτικής γραπτής συμφωνίας ανά 
πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε στρατηγική 
αλγοριθμικών συναλλαγών 
χρησιμοποιείται από μια επιχείρηση 
επενδύσεων προκειμένου να συμμετέχει 
αυτή σε ένα σύστημα ειδικής 
διαπραγμάτευσης λειτουργεί συνεχώς 
κατά τις ώρες συναλλαγών του τόπου 
διαπραγμάτευσης στον οποίο αποστέλλει 
τις εντολές ή μέσω των συστημάτων με τα 
οποία εκτελεί συναλλαγές, εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά στις διατάξεις 
της δεσμευτικής γραπτής συμφωνίας. Οι 
παράμετροι ή τα όρια συναλλαγών μιας 
στρατηγικής αλγοριθμικών συναλλαγών 
διασφαλίζουν ότι με την στρατηγική 



AM\901764EL.doc 149/184 PE489.464v01-00

EL

υποβάλλονται σταθερές προσφορές σε 
ανταγωνιστικές τιμές με αποτέλεσμα την 
παροχή ρευστότητας σε τακτική και 
συνεχή βάση στους εν λόγω τόπους 
διαπραγμάτευσης για ένα ελάχιστο 
ποσοστό συνεχών ωρών συναλλαγών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 
συνθήκες στις αγορές και τους ισχύοντες 
κανόνες και κανονισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία νοείται σε συνδυασμό με τις τροπολογίες της κα Wortmann-Kool επί 
του άρθρου 51 παράγραφος 1 α (νέα) και του άρθρου 51 παράγραφος 7.

Τροπολογία 594
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μια στρατηγική αλγοριθμικών 
συναλλαγών λειτουργεί συνεχώς κατά τις 
ώρες συναλλαγών του τόπου 
διαπραγμάτευσης στον οποίο αποστέλλει 
τις εντολές ή μέσω των συστημάτων με τα 
οποία εκτελεί συναλλαγές. Οι παράμετροι 
ή τα όρια συναλλαγών μιας στρατηγικής 
αλγοριθμικών συναλλαγών διασφαλίζουν 
ότι με την στρατηγική υποβάλλονται 
σταθερές προσφορές σε ανταγωνιστικές 
τιμές με αποτέλεσμα την παροχή 
ρευστότητας σε τακτική και συνεχή βάση 
στους εν λόγω τόπους διαπραγμάτευσης 
ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από τις 
ισχύουσες συνθήκες στις αγορές.

3. Μια στρατηγική συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας που πληροί τους όρους του 
άρθρου 4 παράγραφος 30 στοιχείο β), 
στον βαθμό που ορίζεται από την ΕΑΚΑΑ 
και απαιτείται για τη διασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας των αγορών, έχει 
τη δυνατότητα να λειτουργεί συνεχώς 
κατά τις ώρες συναλλαγών του τόπου 
διαπραγμάτευσης στον οποίο αποστέλλει 
τις εντολές ή μέσω των συστημάτων με τα 
οποία εκτελεί συναλλαγές. Επιχειρήσεις 
που χρησιμοποιούν στρατηγικές ειδικής 
διαπραγμάτευσης συμμορφώνονται με 
συγκεκριμένες απαιτήσεις που ορίζονται 
από τους τόπους διαπραγμάτευσης 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες 
αρχές με στόχο τη ρευστότητα στον 
οικείο τόπο διαπραγμάτευσης και τη 
διαφύλαξη της εμπιστοσύνης των 
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επενδυτών στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο από τις επιχειρήσεις επενδύσεων που εφαρμόζουν στρατηγική ειδικής διαπραγμάτευσης 
μπορεί να ζητηθεί να παρέχουν υπηρεσίες ειδικής διαπραγμάτευσης. Θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη μέσω τεχνικών προτύπων οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ για τα συστήματα και 
τους ελέγχους σε ένα αυτοματοποιημένο περιβάλλον συναλλαγών σχετικά με το εν λόγω ζήτημα. 
Το κείμενο αυτό επιτρέπει στην ΕΑΚΑΑ/στους τόπους διαπραγμάτευσης να ρυθμίσουν 
καταλλήλως την εφαρμογή των απαιτήσεων του άρθρου 17 παράγραφος 3 τόσο ως προς τις 
στρατηγικές συναλλαγών υψηλής συχνότητας στις οποίες εφαρμόζονται οι απαιτήσεις όσο και 
ως προς τη δριμύτητα των εν λόγω απαιτήσεων.

Τροπολογία 595
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μια στρατηγική αλγοριθμικών 
συναλλαγών λειτουργεί συνεχώς κατά τις 
ώρες συναλλαγών του τόπου 
διαπραγμάτευσης στον οποίο αποστέλλει 
τις εντολές ή μέσω των συστημάτων με τα 
οποία εκτελεί συναλλαγές. Οι παράμετροι 
ή τα όρια συναλλαγών μιας στρατηγικής 
αλγοριθμικών συναλλαγών διασφαλίζουν 
ότι με την στρατηγική υποβάλλονται 
σταθερές προσφορές σε ανταγωνιστικές 
τιμές με αποτέλεσμα την παροχή 
ρευστότητας σε τακτική και συνεχή βάση 
στους εν λόγω τόπους διαπραγμάτευσης 
ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από τις 
ισχύουσες συνθήκες στις αγορές.

3. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί αλγοριθμικές συναλλαγές 
διασφαλίζει ότι κάθε στρατηγική 
αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας που χρησιμοποιεί λειτουργεί 
συνεχώς κατά τις ώρες συναλλαγών του 
τόπου διαπραγμάτευσης στον οποίο 
αποστέλλει τις εντολές ή μέσω των 
συστημάτων με τα οποία εκτελεί 
συναλλαγές. Οι παράμετροι ή τα όρια 
συναλλαγών μιας στρατηγικής 
αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας διασφαλίζουν ότι με την 
στρατηγική υποβάλλονται ανά πάσα 
στιγμή σταθερές προσφορές σε 
ανταγωνιστικές τιμές με αποτέλεσμα την 
παροχή ρευστότητας σε τακτική και 
συνεχή βάση στους εν λόγω τόπους 
διαπραγμάτευσης ανά πάσα στιγμή, 
ανεξάρτητα από τις ισχύουσες συνθήκες 
στις αγορές.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πολλοί αλγόριθμοι συναλλαγών δεν αποσκοπούν στο κέρδος ανεξαρτήτως της 
κατεύθυνσης της κίνησης των τιμών, είναι ανάρμοστο να απαιτούμε να έχουν θέση ειδικού 
διαπραγματευτή. Ωστόσο, η εν λόγω υποχρέωση ταιριάζει στις συναλλαγές υψηλής συχνότητας 
και μετριάζει τον κίνδυνο της αφαίρεσης ρευστότητας από αυτούς τους παράγοντες ακριβώς 
όταν οι αγορές την χρειάζονται περισσότερο. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι 
επιχειρήσεις συναλλαγών υψηλής συχνότητας υποβάλλουν διαρκώς ρεαλιστικές τιμές.

Τροπολογία 596
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μια στρατηγική αλγοριθμικών 
συναλλαγών λειτουργεί συνεχώς κατά τις 
ώρες συναλλαγών του τόπου 
διαπραγμάτευσης στον οποίο αποστέλλει 
τις εντολές ή μέσω των συστημάτων με τα 
οποία εκτελεί συναλλαγές. Οι παράμετροι 
ή τα όρια συναλλαγών μιας στρατηγικής 
αλγοριθμικών συναλλαγών διασφαλίζουν 
ότι με την στρατηγική υποβάλλονται 
σταθερές προσφορές σε ανταγωνιστικές 
τιμές με αποτέλεσμα την παροχή 
ρευστότητας σε τακτική και συνεχή βάση 
στους εν λόγω τόπους διαπραγμάτευσης 
ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από τις 
ισχύουσες συνθήκες στις αγορές.

3. Όταν μια επιχείρηση επενδύσεων 
πληροί του όρους του άρθρου 4 
παράγραφος 6 λειτουργεί συνεχώς, ει 
δυνατόν, κατά τις ώρες συναλλαγών του 
τόπου διαπραγμάτευσης στον οποίο 
αποστέλλει τις εντολές ή μέσω του 
συστήματος με το οποίο εκτελεί 
συναλλαγές. Η στρατηγική συναλλαγών 
της εν λόγω επιχείρησης διασφαλίζει ότι 
υποβάλλονται συνεχώς σταθερές 
προσφορές σε ανταγωνιστικές τιμές με 
αποτέλεσμα την παροχή ρευστότητας σε 
τακτική και συνεχή βάση στους εν λόγω 
τόπους διαπραγμάτευσης ανά πάσα στιγμή.

Or. en

Τροπολογία 597
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων 
σχετικά με τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3, ιδίως σε 
περίπτωση πίεσης της αγοράς. 
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010. 
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις […]*.
________________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: … 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μέσω τεχνικών προτύπων οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ 
για τα συστήματα και τους ελέγχους σε ένα αυτοματοποιημένο περιβάλλον συναλλαγών σε 
σχέση με το άρθρο 17 παράγραφος 3 και ο βαθμός και η δριμύτητα των υποχρεώσεων που 
εφαρμόζονται για ορισμένες στρατηγικές συναλλαγών υψηλής συχνότητας.

Τροπολογία 598
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
υιοθετεί στρατηγική συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας διασφαλίζει ότι κάθε θέση 
χρηματοπιστωτικού μέσου που 
αγοράζεται ή πωλείται διατηρείται για 
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τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.

Or. en

Τροπολογία 599
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι τόποι διαπραγμάτευσης έχουν τη 
δυνατότητα να επιβάλλουν χρεώσεις στα 
μέλη τους ή τους συμμετέχοντες 
προκειμένου να διατηρούν την αναλογία 
συναλλαγών προς εντολές σε επίπεδο που 
δεν αποτρέπει τον κίνδυνο υπονόμευσης 
της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή πρόσθετων χρεώσεων έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για τη διατήρηση της 
αναλογίας συναλλαγών προς εντολές σε επίπεδο που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της 
οικείας αγοράς.

Τροπολογία 600
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
παρέχει άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε 
τόπο διαπραγμάτευσης χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά συστήματα και ελέγχους 
που διασφαλίζουν ορθή αξιολόγηση και 

4. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
παρέχει άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση ή 
πρόσβαση μέσω διαμεσολαβητή σε τόπο 
διαπραγμάτευσης χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά συστήματα και ελέγχους 
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αναθεώρηση της καταλληλότητας των 
προσώπων που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία, ότι τα πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία εμποδίζονται 
να υπερβούν προκαθορισμένα 
διαπραγματευτικά και πιστωτικά όρια, ότι 
οι συναλλαγές από πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία 
παρακολουθούνται καταλλήλως και ότι με 
τους κατάλληλους ελέγχους κινδύνων 
αποτρέπονται οι συναλλαγές που μπορεί 
να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την 
επιχείρηση επενδύσεων ή που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν ή να 
συμβάλλουν σε μια μη εύρυθμη αγορά, ή 
να έρθουν σε αντίθεση με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. [MAR] ή τους κανόνες του 
τόπου διαπραγμάτευσης. Η επιχείρηση 
επενδύσεων διασφαλίζει ότι υπάρχει 
δεσμευτική γραπτή συμφωνία μεταξύ της 
επιχείρησης και του προσώπου σχετικά με 
τα βασικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που ανακύπτουν από την παροχή της 
υπηρεσίας και ότι βάσει της συμφωνίας η 
επιχείρηση φέρει την ευθύνη της 
διασφάλισης της συμμόρφωσης των 
συναλλαγών που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία αυτή με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [MAR] και των κανόνων του τόπου 
διαπραγμάτευσης.

που διασφαλίζουν ορθή αξιολόγηση και 
αναθεώρηση της καταλληλότητας των 
προσώπων που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία, ότι τα πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία εμποδίζονται 
να υπερβούν προκαθορισμένα 
διαπραγματευτικά και πιστωτικά όρια, ότι 
οι συναλλαγές από πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία 
παρακολουθούνται καταλλήλως και ότι 
εφαρμόζονται κατάλληλοι έλεγχοι 
κινδύνων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. [MAR] ή τους κανόνες του τόπου 
διαπραγμάτευσης. Η επιχείρηση 
επενδύσεων διασφαλίζει ότι υπάρχει 
δεσμευτική γραπτή συμφωνία μεταξύ της 
επιχείρησης και του προσώπου σχετικά με 
τα βασικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που ανακύπτουν από την παροχή της 
υπηρεσίας και ότι βάσει της συμφωνίας 
υπάρχει σαφής ευθύνη διασφάλισης της 
συμμόρφωσης των συναλλαγών που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυτή με τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [MAR] και των 
κανόνων του τόπου διαπραγμάτευσης. Οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων δεν παρέχουν 
«γυμνή» ή «αφιλτράριστη» πρόσβαση 
μέσω διαμεσολαβητή σε τόπο 
διαπραγμάτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διατύπωση προτείνεται για να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε επιχείρηση επενδύσεων 
προσφέρει άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση ή πρόσβαση μέσω διαμεσολαβητή διαθέτει 
κατάλληλους προδιαπραγματευτικούς ελέγχους και οργανωτικές απαιτήσεις για την προώθηση 
της δίκαιης και εύρυθμης διαπραγμάτευσης σε ένα αυτοματοποιημένο περιβάλλον συναλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένης ενσωματωμένης και αυτόματης απόρριψης εντολών που δεν ικανοποιούν 
τις παραμέτρους. Κάτι τέτοιο συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ για τα 
συστήματα και τους ελέγχους που εκδόθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 2011, βλ. ESMA/2011/456.
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Τροπολογία 601
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
παρέχει άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε 
τόπο διαπραγμάτευσης χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά συστήματα και ελέγχους 
που διασφαλίζουν ορθή αξιολόγηση και 
αναθεώρηση της καταλληλότητας των 
προσώπων που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία, ότι τα πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία 
εμποδίζονται να υπερβούν 
προκαθορισμένα διαπραγματευτικά και 
πιστωτικά όρια, ότι οι συναλλαγές από 
πρόσωπα που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία παρακολουθούνται καταλλήλως 
και ότι με τους κατάλληλους ελέγχους 
κινδύνων αποτρέπονται οι συναλλαγές 
που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια 
την επιχείρηση επενδύσεων ή που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν ή να 
συμβάλλουν σε μια μη εύρυθμη αγορά, ή 
να έρθουν σε αντίθεση με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. [MAR] ή τους κανόνες του 
τόπου διαπραγμάτευσης. Η επιχείρηση 
επενδύσεων διασφαλίζει ότι υπάρχει 
δεσμευτική γραπτή συμφωνία μεταξύ της 
επιχείρησης και του προσώπου σχετικά 
με τα βασικά δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που ανακύπτουν από την 
παροχή της υπηρεσίας και ότι βάσει της 
συμφωνίας η επιχείρηση φέρει την 
ευθύνη της διασφάλισης της 
συμμόρφωσης των συναλλαγών που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυτή με τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [MAR] και των 
κανόνων του τόπου διαπραγμάτευσης.

4. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν 
παρέχουν άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση 
σε τόπο διαπραγμάτευσης.

Or. en
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Τροπολογία 602
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
παρέχει άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε 
τόπο διαπραγμάτευσης χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά συστήματα και ελέγχους 
που διασφαλίζουν ορθή αξιολόγηση και 
αναθεώρηση της καταλληλότητας των 
προσώπων που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία, ότι τα πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία εμποδίζονται 
να υπερβούν προκαθορισμένα 
διαπραγματευτικά και πιστωτικά όρια, ότι 
οι συναλλαγές από πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία 
παρακολουθούνται καταλλήλως και ότι με 
τους κατάλληλους ελέγχους κινδύνων 
αποτρέπονται οι συναλλαγές που μπορεί 
να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την 
επιχείρηση επενδύσεων ή που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν ή να 
συμβάλλουν σε μια μη εύρυθμη αγορά, ή 
να έρθουν σε αντίθεση με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. [MAR] ή τους κανόνες του 
τόπου διαπραγμάτευσης. Η επιχείρηση 
επενδύσεων διασφαλίζει ότι υπάρχει 
δεσμευτική γραπτή συμφωνία μεταξύ της 
επιχείρησης και του προσώπου σχετικά με 
τα βασικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που ανακύπτουν από την παροχή της 
υπηρεσίας και ότι βάσει της συμφωνίας η 
επιχείρηση φέρει την ευθύνη της 
διασφάλισης της συμμόρφωσης των 
συναλλαγών που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία αυτή με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [MAR] και των κανόνων του τόπου 
διαπραγμάτευσης.

4. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν 
παρέχουν πρόσβαση μέσω 
διαμεσολαβητή σε τόπο 
διαπραγμάτευσης. Μια επιχείρηση 
επενδύσεων που παρέχει άμεση πρόσβαση 
στην αγορά σε τόπο διαπραγμάτευσης 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά συστήματα 
και ελέγχους που διασφαλίζουν ορθή 
αξιολόγηση και αναθεώρηση της 
καταλληλότητας των προσώπων που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία, ότι τα 
πρόσωπα που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 
εμποδίζονται να υπερβούν 
προκαθορισμένα διαπραγματευτικά και 
πιστωτικά όρια, ότι οι συναλλαγές από 
πρόσωπα που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 
παρακολουθούνται καταλλήλως και ότι με 
τους κατάλληλους ελέγχους κινδύνων 
αποτρέπονται οι συναλλαγές που μπορεί 
να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την 
επιχείρηση επενδύσεων ή που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν ή να 
συμβάλλουν σε μια μη εύρυθμη αγορά, ή 
να έρθουν σε αντίθεση με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. [MAR] ή τους κανόνες του 
τόπου διαπραγμάτευσης. Η επιχείρηση 
επενδύσεων διασφαλίζει ότι υπάρχει 
δεσμευτική γραπτή συμφωνία μεταξύ της 
επιχείρησης και του προσώπου σχετικά με 
τα βασικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που ανακύπτουν από την παροχή της 
υπηρεσίας και ότι βάσει της συμφωνίας η 
επιχείρηση φέρει την ευθύνη της 
διασφάλισης της συμμόρφωσης των 
συναλλαγών που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία αυτή με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [MAR] και των κανόνων του τόπου 
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διαπραγμάτευσης.

Or. en

Τροπολογία 603
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
παρέχει άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε 
τόπο διαπραγμάτευσης χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά συστήματα και ελέγχους 
που διασφαλίζουν ορθή αξιολόγηση και 
αναθεώρηση της καταλληλότητας των 
προσώπων που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία, ότι τα πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία εμποδίζονται 
να υπερβούν προκαθορισμένα 
διαπραγματευτικά και πιστωτικά όρια, ότι 
οι συναλλαγές από πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία 
παρακολουθούνται καταλλήλως και ότι με 
τους κατάλληλους ελέγχους κινδύνων 
αποτρέπονται οι συναλλαγές που μπορεί 
να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την 
επιχείρηση επενδύσεων ή που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν ή να 
συμβάλλουν σε μια μη εύρυθμη αγορά, ή 
να έρθουν σε αντίθεση με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. [MAR] ή τους κανόνες του 
τόπου διαπραγμάτευσης. Η επιχείρηση 
επενδύσεων διασφαλίζει ότι υπάρχει 
δεσμευτική γραπτή συμφωνία μεταξύ της 
επιχείρησης και του προσώπου σχετικά με 
τα βασικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που ανακύπτουν από την παροχή της 
υπηρεσίας και ότι βάσει της συμφωνίας η 
επιχείρηση φέρει την ευθύνη της 
διασφάλισης της συμμόρφωσης των 
συναλλαγών που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία αυτή με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, του κανονισμού (ΕΕ) 

4. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
παρέχει άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε 
τόπο διαπραγμάτευσης χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά συστήματα και ελέγχους 
που διασφαλίζουν ορθή αξιολόγηση και 
αναθεώρηση της καταλληλότητας των 
προσώπων που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία, ότι τα πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία εμποδίζονται 
να υπερβούν προκαθορισμένα 
διαπραγματευτικά και πιστωτικά όρια, ότι 
οι συναλλαγές από πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία 
παρακολουθούνται καταλλήλως και ότι με 
τους κατάλληλους ελέγχους κινδύνων 
αποτρέπονται οι συναλλαγές που μπορεί 
να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την 
επιχείρηση επενδύσεων ή που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν ή να 
συμβάλλουν σε μια μη εύρυθμη αγορά, ή 
να έρθουν σε αντίθεση με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. [MAR] ή τους κανόνες του 
τόπου διαπραγμάτευσης και παρακολουθεί 
την αναλογία των εντολών που 
υποβάλλονται προς τις συναλλαγές που 
εκτελούνται. Η επιχείρηση επενδύσεων 
διασφαλίζει ότι υπάρχει δεσμευτική 
γραπτή συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης 
και του προσώπου σχετικά με τα βασικά 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
ανακύπτουν από την παροχή της 
υπηρεσίας και ότι βάσει της συμφωνίας η 
επιχείρηση φέρει την ευθύνη της 
διασφάλισης της συμμόρφωσης των 
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αριθ. [MAR] και των κανόνων του τόπου 
διαπραγμάτευσης.

συναλλαγών που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία αυτή με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [MAR] και των κανόνων του τόπου 
διαπραγμάτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέραν των διαχειριστών ρυθμιζόμενων αγορών (άρθρο 51 παράγραφος 3), ΠΜΔ και ΟΜΔ, οι 
οντότητες που προσφέρουν υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης στην αγορά παρακολουθούν την 
αναλογία των εντολών που υποβάλλονται προς τις εντολές που ακυρώνονται. Ορίζεται 
περιοριστική αναλογία στην οδηγία MAD άρθρο 8.3.Γ σε μια νέα περίπτωση «-ακύρωση 
εντολών άνω ημερήσιας αναλογίας της τάξης του 30% των εντολών που εκτελούνται προς τις 
εντολές που υποβάλλονται, εκτός εάν διευκρινίζεται εγγράφως προς την αρχή».

Τροπολογία 604
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
παρέχει άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε 
τόπο διαπραγμάτευσης χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά συστήματα και ελέγχους 
που διασφαλίζουν ορθή αξιολόγηση και 
αναθεώρηση της καταλληλότητας των 
προσώπων που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία, ότι τα πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία εμποδίζονται 
να υπερβούν προκαθορισμένα 
διαπραγματευτικά και πιστωτικά όρια, ότι 
οι συναλλαγές από πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία 
παρακολουθούνται καταλλήλως και ότι με 
τους κατάλληλους ελέγχους κινδύνων 
αποτρέπονται οι συναλλαγές που μπορεί 
να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την 
επιχείρηση επενδύσεων ή που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν ή να 
συμβάλλουν σε μια μη εύρυθμη αγορά, ή 

4. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
παρέχει άμεση πρόσβαση στην αγορά σε 
τόπο διαπραγμάτευσης χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά συστήματα και ελέγχους 
που διασφαλίζουν ορθή αξιολόγηση και 
αναθεώρηση της καταλληλότητας των 
προσώπων που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία, ότι τα πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία εμποδίζονται 
να υπερβούν προκαθορισμένα 
διαπραγματευτικά και πιστωτικά όρια, ότι 
οι συναλλαγές από πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία 
παρακολουθούνται καταλλήλως και ότι με 
τους κατάλληλους ελέγχους κινδύνων 
αποτρέπονται οι συναλλαγές που μπορεί 
να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την 
επιχείρηση επενδύσεων ή που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν ή να 
συμβάλλουν σε μια μη εύρυθμη αγορά, ή 
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να έρθουν σε αντίθεση με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. [MAR] ή τους κανόνες του 
τόπου διαπραγμάτευσης. Η επιχείρηση 
επενδύσεων διασφαλίζει ότι υπάρχει 
δεσμευτική γραπτή συμφωνία μεταξύ της 
επιχείρησης και του προσώπου σχετικά με 
τα βασικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που ανακύπτουν από την παροχή της 
υπηρεσίας και ότι βάσει της συμφωνίας η 
επιχείρηση φέρει την ευθύνη της 
διασφάλισης της συμμόρφωσης των 
συναλλαγών που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία αυτή με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [MAR] και των κανόνων του τόπου 
διαπραγμάτευσης.

να έρθουν σε αντίθεση με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. [MAR] ή τους κανόνες του 
τόπου διαπραγμάτευσης. Η επιχείρηση 
επενδύσεων διασφαλίζει ότι υπάρχει 
δεσμευτική γραπτή συμφωνία μεταξύ της 
επιχείρησης και του προσώπου σχετικά με 
τα βασικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που ανακύπτουν από την παροχή της 
υπηρεσίας και ότι βάσει της συμφωνίας η 
επιχείρηση φέρει την ευθύνη της 
διασφάλισης της συμμόρφωσης των 
συναλλαγών που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία αυτή με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [MAR] και των κανόνων του τόπου 
διαπραγμάτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές σε «άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση» πρέπει να μετατραπούν σε «άμεση πρόσβαση 
στην αγορά» προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές της 
ΕΑΚΑΑ που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2012 με τίτλο «Systems and controls in an 
automated trading environment for trading platforms, investment firms and competent 
authorities» ESMA/2012/122 (EN).

Τροπολογία 605
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
παρέχει άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε 
τόπο διαπραγμάτευσης χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά συστήματα και ελέγχους 
που διασφαλίζουν ορθή αξιολόγηση και 
αναθεώρηση της καταλληλότητας των 
προσώπων που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία, ότι τα πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία εμποδίζονται 
να υπερβούν προκαθορισμένα 

4. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
παρέχει πρόσβαση σε τόπο 
διαπραγμάτευσης χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά συστήματα και ελέγχους 
που διασφαλίζουν ορθή αξιολόγηση και 
αναθεώρηση της καταλληλότητας των 
προσώπων που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία, ότι τα πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία εμποδίζονται 
να υπερβούν προκαθορισμένα 
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διαπραγματευτικά και πιστωτικά όρια, ότι 
οι συναλλαγές από πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία 
παρακολουθούνται καταλλήλως και ότι με 
τους κατάλληλους ελέγχους κινδύνων 
αποτρέπονται οι συναλλαγές που μπορεί 
να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την 
επιχείρηση επενδύσεων ή που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν ή να 
συμβάλλουν σε μια μη εύρυθμη αγορά, ή 
να έρθουν σε αντίθεση με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. [MAR] ή τους κανόνες του 
τόπου διαπραγμάτευσης. Η επιχείρηση 
επενδύσεων διασφαλίζει ότι υπάρχει 
δεσμευτική γραπτή συμφωνία μεταξύ της 
επιχείρησης και του προσώπου σχετικά με 
τα βασικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που ανακύπτουν από την παροχή της 
υπηρεσίας και ότι βάσει της συμφωνίας η 
επιχείρηση φέρει την ευθύνη της 
διασφάλισης της συμμόρφωσης των 
συναλλαγών που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία αυτή με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [MAR] και των κανόνων του τόπου 
διαπραγμάτευσης.

διαπραγματευτικά και πιστωτικά όρια, ότι 
οι συναλλαγές από πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία 
παρακολουθούνται καταλλήλως και ότι με 
τους κατάλληλους ελέγχους κινδύνων 
αποτρέπονται οι συναλλαγές που μπορεί 
να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την 
επιχείρηση επενδύσεων ή που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν ή να 
συμβάλλουν σε μια μη εύρυθμη αγορά, ή 
να έρθουν σε αντίθεση με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. [MAR] ή τους κανόνες του 
τόπου διαπραγμάτευσης. Η επιχείρηση 
επενδύσεων διασφαλίζει ότι υπάρχει 
δεσμευτική γραπτή συμφωνία μεταξύ της 
επιχείρησης και του προσώπου σχετικά με 
τα βασικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που ανακύπτουν από την παροχή της 
υπηρεσίας και ότι βάσει της συμφωνίας η 
επιχείρηση φέρει την ευθύνη της 
διασφάλισης της συμμόρφωσης των 
συναλλαγών που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία αυτή με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [MAR] και των κανόνων του τόπου 
διαπραγμάτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε επιχείρηση επενδύσεων προσφέρει πρόσβαση, είτε πρόκειται για άμεση 
ηλεκτρονική πρόσβαση είτε για πρόσβαση μέσω διαμεσολαβητή, πρέπει να διαθέτει 
κατάλληλους προδιαπραγματευτικούς ελέγχους και οργανωτικές απαιτήσεις για να διασφαλίζει 
την ακεραιότητα της αγοράς και την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών.

Τροπολογία 606
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 4. Μια επιχείρηση επενδύσεων που 
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παρέχει άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε 
τόπο διαπραγμάτευσης χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά συστήματα και ελέγχους 
που διασφαλίζουν ορθή αξιολόγηση και 
αναθεώρηση της καταλληλότητας των 
προσώπων που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία, ότι τα πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία εμποδίζονται 
να υπερβούν προκαθορισμένα 
διαπραγματευτικά και πιστωτικά όρια, ότι 
οι συναλλαγές από πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία 
παρακολουθούνται καταλλήλως και ότι με 
τους κατάλληλους ελέγχους κινδύνων 
αποτρέπονται οι συναλλαγές που μπορεί 
να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την 
επιχείρηση επενδύσεων ή που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν ή να 
συμβάλλουν σε μια μη εύρυθμη αγορά, ή 
να έρθουν σε αντίθεση με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. [MAR] ή τους κανόνες του 
τόπου διαπραγμάτευσης. Η επιχείρηση 
επενδύσεων διασφαλίζει ότι υπάρχει 
δεσμευτική γραπτή συμφωνία μεταξύ της 
επιχείρησης και του προσώπου σχετικά με 
τα βασικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που ανακύπτουν από την παροχή της 
υπηρεσίας και ότι βάσει της συμφωνίας η 
επιχείρηση φέρει την ευθύνη της 
διασφάλισης της συμμόρφωσης των 
συναλλαγών που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία αυτή με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [MAR] και των κανόνων του τόπου 
διαπραγμάτευσης.

παρέχει άμεση πρόσβαση στην αγορά σε 
τόπο διαπραγμάτευσης χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά συστήματα και ελέγχους 
που διασφαλίζουν ορθή αξιολόγηση και 
αναθεώρηση της καταλληλότητας των 
προσώπων που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία, ότι τα πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία εμποδίζονται 
να υπερβούν προκαθορισμένα 
διαπραγματευτικά και πιστωτικά όρια, ότι 
οι συναλλαγές από πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία 
παρακολουθούνται καταλλήλως και ότι με 
τους κατάλληλους ελέγχους κινδύνων 
αποτρέπονται οι συναλλαγές που μπορεί 
να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την 
επιχείρηση επενδύσεων ή που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν ή να 
συμβάλλουν σε μια μη εύρυθμη αγορά, ή 
να έρθουν σε αντίθεση με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. [MAR] ή τους κανόνες του 
τόπου διαπραγμάτευσης. Η επιχείρηση 
επενδύσεων διασφαλίζει ότι υπάρχει 
δεσμευτική γραπτή συμφωνία μεταξύ της 
επιχείρησης και του προσώπου σχετικά με 
τα βασικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που ανακύπτουν από την παροχή της 
υπηρεσίας και ότι βάσει της συμφωνίας η 
επιχείρηση φέρει την ευθύνη της 
διασφάλισης της συμμόρφωσης των 
συναλλαγών που χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία αυτή με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [MAR] και των κανόνων του τόπου 
διαπραγμάτευσης.

Or. en

Τροπολογία 607
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν 
παρέχουν στους πελάτες τους 
αφιλτράριστη άμεση πρόσβαση στην 
αγορά σε οποιοδήποτε τόπο 
διαπραγμάτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2012 με 
τίτλο «Systems and controls in an automated trading environment for trading platforms, 
investment firms and competent authorities» ESMA/2012/122 (EN) ορίζουν το επίπεδο 
ελέγχων που πρέπει να υπάρχουν για την παροχή άμεσης πρόσβασης στην αγορά – η 
αφιλτράριστη πρόσβαση ή «γυμνή πρόσβαση μέσω διαμεσολαβητή» απαγορεύεται· κάτι τέτοιο 
πρέπει να ενισχυθεί στα άρθρα της οδηγίας MiFID.

Τροπολογία 608
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν 
εισάγονται διακρίσεις εις βάρος κανενός 
και δεν εμποδίζεται κανείς όσον αφορά 
τις ευκαιρίες συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
επίσης ότι παρέχεται πρόσβαση στις 
αγοράς επί ίσοις όροις.

Or. en

Τροπολογία 609
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Για την καταπολέμηση της 
κατάχρησης της αγοράς που προκύπτει 
από τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και άλλοι τόποι 
διαπραγμάτευσης διαθέτουν τα σωστά 
μέσα εποπτείας, παρακολούθησης και 
ελέγχου που καλύπτουν κάθε είδους 
συναλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 610
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα για τον 
καθορισμό των λεπτομερών οργανωτικών 
απαιτήσεων που ορίζονται στους 
παραγράφους 1 έως 5 που πρέπει να 
εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις 
επενδύσεων, οι οποίες εκτελούν διάφορες 
επενδυτικές υπηρεσίες ή/και 
δραστηριότητες και παρεπόμενες 
υπηρεσίες ή συνδυασμό αυτών.

6. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό των λεπτομερών οργανωτικών 
απαιτήσεων που ορίζονται στους 
παραγράφους 1 έως 5 που πρέπει να 
εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις 
επενδύσεων, οι οποίες εκτελούν διάφορες 
επενδυτικές υπηρεσίες ή/και 
δραστηριότητες και παρεπόμενες 
υπηρεσίες ή συνδυασμό αυτών.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […]*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
__________________

* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: 12 μήνες 
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από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς η ΕΑΚΑΑ έχει εκδώσει ήδη γραπτές κατευθυντήριες γραμμές, διαθέτει περισσότερη 
τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα αυτόν από την Επιτροπή.

Τροπολογία 611
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 94 σχετικά με μέτρα για τον 
καθορισμό των λεπτομερών οργανωτικών 
απαιτήσεων που ορίζονται στους 
παραγράφους 1 έως 5 που πρέπει να 
εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις 
επενδύσεων, οι οποίες εκτελούν διάφορες 
επενδυτικές υπηρεσίες ή/και 
δραστηριότητες και παρεπόμενες 
υπηρεσίες ή συνδυασμό αυτών.

6. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό των λεπτομερών οργανωτικών 
απαιτήσεων που ορίζονται στους 
παραγράφους 1 έως 5 που πρέπει να 
εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις 
επενδύσεων, οι οποίες εκτελούν διάφορες 
επενδυτικές υπηρεσίες ή/και 
δραστηριότητες και παρεπόμενες 
υπηρεσίες ή συνδυασμό αυτών.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […]*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
_________________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: …

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τεχνικό ζήτημα και τομέα για τον οποίο η ΕΑΚΑΑ έχει ήδη εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές, συνεπώς αρμόζει καλύτερα να δοθεί εξουσία στην ΕΑΚΑΑ.

Τροπολογία 612
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που 
εξουσιοδοτείται δυνάμει της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ [για τον συντονισμό των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με 
ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)], 
της οδηγίας 2009/138/ΕΚ [σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)], της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ [για τις 
δραστηριότητες και την εποπτεία των 
ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών] ή της οδηγίας 2011/61/ΕΕ 
[σχετικά με τους διαχειριστές 
οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων], 
πληροί τις υποχρεώσεις δυνάμει των 
παραγράφων 1, 2, 2a και 3 του παρόντος 
άρθρου κατά τη χρησιμοποίηση 
αλγοριθμικών συναλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένων αλγοριθμικών 
συναλλαγών υψηλής συχνότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι εμπνευσμένη από ανεπίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Τροπολογία 613
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαδικασία διαπραγμάτευσης και 
οριστικοποίηση των συναλλαγών σε ΠΜΔ 
και ΟΜΔ

Διαδικασία διαπραγμάτευσης και 
οριστικοποίηση των συναλλαγών σε ΠΜΔ

Or. en

Τροπολογία 614
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι διαχειριστές 
αγοράς που εκμεταλλεύονται ΠΜΔ ή 
ΟΜΔ, πέραν της εκπλήρωσης των 
απαιτήσεων του άρθρου 16, θεσπίζουν 
διαφανείς κανόνες και διαδικασίες δίκαιης 
και ομαλής διαπραγμάτευσης και 
καθορίζουν αντικειμενικά κριτήρια για την 
αποτελεσματική εκτέλεση των εντολών. 
Διαθέτουν μηχανισμούς που επιτρέπουν 
την ορθή διαχείριση των τεχνικών 
λειτουργιών του συστήματος, και ιδίως 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς έκτακτης 
ανάγκης για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων δυσλειτουργίας των 
συστημάτων.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι διαχειριστές 
αγοράς που εκμεταλλεύονται ΠΜΔ, πέραν 
της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του 
άρθρου 16, θεσπίζουν διαφανείς κανόνες 
και διαδικασίες δίκαιης και ομαλής 
διαπραγμάτευσης και καθορίζουν 
αντικειμενικά και μη παρέχοντα 
διακριτική ευχέρεια κριτήρια για την 
αποτελεσματική εκτέλεση των εντολών. 
Διαθέτουν μηχανισμούς που επιτρέπουν 
την ορθή διαχείριση των τεχνικών 
λειτουργιών του συστήματος, και ιδίως 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς έκτακτης 
ανάγκης για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων δυσλειτουργίας των 
συστημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

All trading platforms operated by market operators or investment firms are subject to proper 
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market rules. It is clarified that the criteria of execution – and not merely the procedures 
surrounding the criteria – should be non-discretionary. Thus, it is clarified that non-
discretionary execution is a core element of EU regulation of markets that cannot be waived. 
The effect of this amendment will be to ensure that all multilateral trading platforms, whether 
they are RM or MTF, continue to have non-discretionary execution. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary exectuion - or operate as an MTF. Non-discretionary 
execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being eroded through 
the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and MTFs above all 
through the ability of its operators to carry out discretionary execution. Hence, an OTF 
category essentially makes non-discretionary execution optional in the EU market. This is a 
dangerous deviation from the principles underpinning a good market.

Τροπολογία 615
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι διαχειριστές 
αγοράς που εκμεταλλεύονται ΠΜΔ ή 
ΟΜΔ, πέραν της εκπλήρωσης των 
απαιτήσεων του άρθρου 16, θεσπίζουν 
διαφανείς κανόνες και διαδικασίες δίκαιης 
και ομαλής διαπραγμάτευσης και 
καθορίζουν αντικειμενικά κριτήρια για την 
αποτελεσματική εκτέλεση των εντολών. 
Διαθέτουν μηχανισμούς που επιτρέπουν 
την ορθή διαχείριση των τεχνικών 
λειτουργιών του συστήματος, και ιδίως 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς έκτακτης 
ανάγκης για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων δυσλειτουργίας των 
συστημάτων. 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι διαχειριστές 
αγοράς που εκμεταλλεύονται ΠΜΔ, πέραν 
της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του 
άρθρου 16, θεσπίζουν διαφανείς και μη 
παρέχοντες διακριτική ευχέρεια κανόνες 
και διαδικασίες δίκαιης και ομαλής 
διαπραγμάτευσης και καθορίζουν 
αντικειμενικά και μη παρέχοντα 
διακριτική ευχέρεια κριτήρια για την 
αποτελεσματική εκτέλεση των εντολών. 
Διαθέτουν μηχανισμούς που επιτρέπουν 
την ορθή διαχείριση των τεχνικών 
λειτουργιών του συστήματος, και ιδίως 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς έκτακτης 
ανάγκης για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων δυσλειτουργίας των 
συστημάτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ως αποτέλεσμα της παρούσας τροπολογίας θα διασφαλιστεί ότι όλες οι πολυμερείς πλατφόρμες 
συναλλαγών, είτε πρόκειται για ρυθμιζόμενες αγορές είτε για ΠΜΔ, υπόκεινται στις απαιτήσεις 
μη παρέχουσας διακριτική ευχέρεια εκτέλεσης, παρέχοντας έτσι σε όλους τους επενδυτές 
προβλέψιμο και δίκαιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την προστασία των 
επενδυτών από αυθαίρετες τιμές.

Τροπολογία 616
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι διαχειριστές 
αγοράς που εκμεταλλεύονται ΠΜΔ ή 
ΟΜΔ, πέραν της εκπλήρωσης των 
απαιτήσεων του άρθρου 16, θεσπίζουν 
διαφανείς κανόνες και διαδικασίες δίκαιης 
και ομαλής διαπραγμάτευσης και 
καθορίζουν αντικειμενικά κριτήρια για την 
αποτελεσματική εκτέλεση των εντολών. 
Διαθέτουν μηχανισμούς που επιτρέπουν 
την ορθή διαχείριση των τεχνικών 
λειτουργιών του συστήματος, και ιδίως 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς έκτακτης 
ανάγκης για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων δυσλειτουργίας των 
συστημάτων.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι διαχειριστές 
αγοράς που εκμεταλλεύονται ΠΜΔ, πέραν 
της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του 
άρθρου 16, θεσπίζουν διαφανείς κανόνες 
και διαδικασίες δίκαιης και ομαλής 
διαπραγμάτευσης και καθορίζουν 
αντικειμενικά και μη παρέχοντα 
διακριτική ευχέρεια κριτήρια για την 
αποτελεσματική εκτέλεση των εντολών. 
Διαθέτουν μηχανισμούς που επιτρέπουν 
την ορθή διαχείριση των τεχνικών 
λειτουργιών του συστήματος, και ιδίως 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς έκτακτης 
ανάγκης για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων δυσλειτουργίας των 
συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 617
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που εκμεταλλεύονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ να θεσπίζουν διαφανείς 
κανόνες σχετικούς με τα κριτήρια 
προσδιορισμού των χρηματοπιστωτικών 
μέσων, η διαπραγμάτευση των οποίων 
επιτρέπεται στα πλαίσια των συστημάτων 
τους.

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που εκμεταλλεύονται 
ΠΜΔ να θεσπίζουν διαφανείς κανόνες 
σχετικούς με τα κριτήρια προσδιορισμού 
των χρηματοπιστωτικών μέσων, η 
διαπραγμάτευση των οποίων επιτρέπεται 
στα πλαίσια των συστημάτων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται η κατηγορία ΟΜΔ καθώς όλες οι πλατφόρμες συναλλαγών που χρησιμοποιούν οι 
διαχειριστές αγοράς ή οι επιχειρήσεις επενδύσεων πρέπει να υπόκεινται κατά τις πολυμερείς 
διαπραγματεύσεις σε κατάλληλους κανόνες της αγοράς (ήτοι, διαφάνεια, μη παρέχουσα 
διακριτική ευχέρεια εκτέλεση, πρόσβαση χωρίς διακρίσεις και πλήρη εποπτεία της αγοράς).

Τροπολογία 618
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που εκμεταλλεύονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ να παρέχουν, όπου 
συντρέχει η περίπτωση, επαρκείς δημόσια 
διαθέσιμες πληροφορίες, ή να 
βεβαιώνονται ότι υπάρχει πρόσβαση σε 
τέτοιες πληροφορίες, ώστε να μπορούν οι 
χρήστες του να μορφώνουν επενδυτική 
κρίση, ανάλογα με τη φύση των χρηστών 
και με τα είδη των υπό διαπραγμάτευση 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που εκμεταλλεύονται 
ΠΜΔ να παρέχουν, όπου συντρέχει η 
περίπτωση, επαρκείς δημόσια διαθέσιμες 
πληροφορίες, ή να βεβαιώνονται ότι 
υπάρχει πρόσβαση σε τέτοιες 
πληροφορίες, ώστε να μπορούν οι χρήστες 
του να μορφώνουν επενδυτική κρίση, 
ανάλογα με τη φύση των χρηστών και με 
τα είδη των υπό διαπραγμάτευση 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διαγράφεται η κατηγορία ΟΜΔ καθώς όλες οι πλατφόρμες συναλλαγών που χρησιμοποιούν οι 
διαχειριστές αγοράς ή οι επιχειρήσεις επενδύσεων πρέπει να υπόκεινται κατά τις πολυμερείς 
διαπραγματεύσεις σε κατάλληλους κανόνες της αγοράς (ήτοι, διαφάνεια, μη παρέχουσα 
διακριτική ευχέρεια εκτέλεση, πρόσβαση χωρίς διακρίσεις και πλήρη εποπτεία της αγοράς).

Τροπολογία 619
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που εκμεταλλεύονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ να καταρτίζουν , να 
δημοσιεύουν και να διατηρούν κανόνες 
διαφανείς και βασισμένους σε 
αντικειμενικά κριτήρια, οι οποίοι να 
διέπουν την πρόσβαση στο σύστημά τους.

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που εκμεταλλεύονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ να καταρτίζουν, να 
δημοσιεύουν και να διατηρούν κανόνες 
διαφανείς, μη παρέχοντες διακριτική 
ευχέρεια και βασισμένους σε 
αντικειμενικά κριτήρια, οι οποίοι να 
διέπουν την πρόσβαση στο σύστημά τους.

Or. en

Τροπολογία 620
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που εκμεταλλεύονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ να καταρτίζουν, να 
δημοσιεύουν και να διατηρούν κανόνες 
διαφανείς και βασισμένους σε 
αντικειμενικά κριτήρια, οι οποίοι να 
διέπουν την πρόσβαση στο σύστημά τους.

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που εκμεταλλεύονται 
ΠΜΔ να καταρτίζουν, να δημοσιεύουν και 
να διατηρούν κανόνες διαφανείς και 
βασισμένους σε αντικειμενικά κριτήρια.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται η κατηγορία ΟΜΔ καθώς όλες οι πλατφόρμες συναλλαγών που χρησιμοποιούν οι 
διαχειριστές αγοράς ή οι επιχειρήσεις επενδύσεων πρέπει να υπόκεινται κατά τις πολυμερείς 
διαπραγματεύσεις σε κατάλληλους κανόνες της αγοράς (ήτοι, διαφάνεια, μη παρέχουσα 
διακριτική ευχέρεια εκτέλεση, πρόσβαση χωρίς διακρίσεις και πλήρη εποπτεία της αγοράς).

Τροπολογία 621
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που εκμεταλλεύονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ να ορίζουν διευθετήσεις για 
τον σαφή προσδιορισμό και τη διαχείριση 
πιθανών αρνητικών συνεπειών που 
μπορεί να έχει για τη λειτουργία του ΠΜΔ 
ή του ΟΜΔ ή των συμμετεχόντων του 
οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων 
μεταξύ των συμφερόντων του ΠΜΔ ή του 
ΟΜΔ, των ιδιοκτητών του ή του 
διαχειριστή του και της ορθής 
λειτουργίας του ΠΜΔ ή του ΟΜΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο προσδίδει ισχύ στην αιτιολογική σκέψη 12 για τους ΠΜΔ και ΟΜΔ, 
παρέχοντας στους επενδυτές περισσότερες επιλογές σχετικά με το είδος αντισυμβαλλομένων με 
τους οποίους θα αλληλεπιδράσουν.

Τροπολογία 622
Sylvie Goulard
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που εκμεταλλεύονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ να ενημερώνουν σαφώς τους 
χρήστες του για τις αντίστοιχες ευθύνες 
τους όσον αφορά το διακανονισμό των 
συναλλαγών που εκτελούνται εντός του εν 
λόγω συστήματος. Τα κράτη μέλη 
απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων 
ή τους διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ένα ΠΜΔ ή ΟΜΔ να έχουν 
δημιουργήσει τους αναγκαίους 
μηχανισμούς για τη διευκόλυνση του 
αποτελεσματικού διακανονισμού των 
συναλλαγών που διενεργούνται στα 
πλαίσια των συστημάτων του ΠΜΔ ή του 
ΟΜΔ.

4. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που εκμεταλλεύονται 
ΠΜΔ να ενημερώνουν σαφώς τους 
χρήστες του για τις αντίστοιχες ευθύνες 
τους όσον αφορά το διακανονισμό των 
συναλλαγών που εκτελούνται εντός του εν 
λόγω συστήματος. Τα κράτη μέλη 
απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων 
ή τους διαχειριστές αγοράς που 
διαχειρίζονται ένα ΠΜΔ να έχουν 
δημιουργήσει τους αναγκαίους 
μηχανισμούς για τη διευκόλυνση του 
αποτελεσματικού διακανονισμού των 
συναλλαγών που διενεργούνται στα 
πλαίσια των συστημάτων του ΣΠΣ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται η κατηγορία ΟΜΔ καθώς όλες οι πλατφόρμες συναλλαγών που χρησιμοποιούν οι 
διαχειριστές αγοράς ή οι επιχειρήσεις επενδύσεων πρέπει να υπόκεινται κατά τις πολυμερείς 
διαπραγματεύσεις σε κατάλληλους κανόνες της αγοράς (ήτοι, διαφάνεια, μη παρέχουσα 
διακριτική ευχέρεια εκτέλεση, πρόσβαση χωρίς διακρίσεις και πλήρη εποπτεία της αγοράς).

Τροπολογία 623
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν κινητή αξία εισαχθείσα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
αποτελεί επίσης αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ ή ΟΜΔ χωρίς 
τη συγκατάθεση του εκδότη της, ο εκδότης 

5. Εάν κινητή αξία εισαχθείσα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
αποτελεί επίσης αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ χωρίς τη 
συγκατάθεση του εκδότη της, ο εκδότης 
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δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση έναντι 
του ΠΜΔ ως προς την αρχική, τη συνεχή 
και την κατά περίπτωση δημοσιοποίηση 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
σχετικών με τον ΠΜΔ ή τον ΟΜΔ.

δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση έναντι 
του ΠΜΔ ως προς την αρχική, τη συνεχή 
και την κατά περίπτωση δημοσιοποίηση 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
σχετικών με τον ΠΜΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται η κατηγορία ΟΜΔ καθώς όλες οι πλατφόρμες συναλλαγών που χρησιμοποιούν οι 
διαχειριστές αγοράς ή οι επιχειρήσεις επενδύσεων πρέπει να υπόκεινται κατά τις πολυμερείς 
διαπραγματεύσεις σε κατάλληλους κανόνες της αγοράς (ήτοι, διαφάνεια, μη παρέχουσα 
διακριτική ευχέρεια εκτέλεση, πρόσβαση χωρίς διακρίσεις και πλήρη εποπτεία της αγοράς).

Τροπολογία 624
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ να συμμορφώνονται αμέσως 
με κάθε εντολή της αρμόδιας γι' αυτές 
αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παράγραφος 1, για την αναστολή ή τον 
τερματισμό της διαπραγμάτευσης 
συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου.

6. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ να συμμορφώνονται αμέσως 
με κάθε εντολή της αρμόδιας γι' αυτές 
αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 στοιχεία 
δ) και ε), για την αναστολή ή τον 
τερματισμό της διαπραγμάτευσης 
συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου.

Or. en

Τροπολογία 625
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ να συμμορφώνονται αμέσως 
με κάθε εντολή της αρμόδιας γι' αυτές 
αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παράγραφος 1, για την αναστολή ή τον 
τερματισμό της διαπραγμάτευσης 
συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου.

6. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται 
ΠΜΔ να συμμορφώνονται αμέσως με κάθε 
εντολή της αρμόδιας γι' αυτές αρχής, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1, 
για την αναστολή ή τον τερματισμό της 
διαπραγμάτευσης συγκεκριμένου 
χρηματοπιστωτικού μέσου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται η κατηγορία ΟΜΔ καθώς όλες οι πλατφόρμες συναλλαγών που χρησιμοποιούν οι 
διαχειριστές αγοράς ή οι επιχειρήσεις επενδύσεων πρέπει να υπόκεινται κατά τις πολυμερείς 
διαπραγματεύσεις σε κατάλληλους κανόνες της αγοράς (ήτοι, διαφάνεια, μη παρέχουσα 
διακριτική ευχέρεια εκτέλεση, πρόσβαση χωρίς διακρίσεις και πλήρη εποπτεία της αγοράς).

Τροπολογία 626
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές της αγοράς που 
εκμεταλλεύονται ΠΜΔ ή ΟΜΔ να 
παρέχουν στην αρμόδια αρχή λεπτομερή 
περιγραφή της λειτουργίας του ΠΜΔ ή του 
ΟΜΔ. Κάθε χορήγηση άδειας λειτουργίας 
σε επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστή 
της αγοράς ως ΠΜΔ ή ΟΜΔ 
γνωστοποιείται στην ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ 
καταρτίζει κατάλογο με όλους τους ΠΜΔ 
και ΟΜΔ στην Ένωση. Ο κατάλογος 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
υπηρεσίες που παρέχει ένας ΠΜΔ ή ΟΜΔ 
και περιλαμβάνει τον μοναδικό κωδικό 

8. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές της αγοράς που 
εκμεταλλεύονται ΠΜΔ να παρέχουν στην 
αρμόδια αρχή λεπτομερή περιγραφή της 
λειτουργίας του ΠΜΔ, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν σχετικής 
υποδομής που αποτελεί μέρος της 
προσφοράς υπηρεσιών τους ή/και τυχόν 
συνδέσμων προς επιχειρήσεις 
επενδύσεων, επιχειρήσεις 
διαπραγμάτευσης, ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ ή συστηματικούς εσωτερικοποιητές 
ή/και διευθετήσεις δρομολόγησης των 
εντολών. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
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ταυτοποίησης του ΠΜΔ ή του ΟΜΔ προς 
χρήση σε εκθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 
23 παράγραφος 3 και τα άρθρα 5 και 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR]. Ο 
κατάλογος επικαιροποιείται τακτικά. Η 
ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και τηρεί 
επικαιροποιημένο τον εν λόγω κατάλογο 
στον ιστότοπό της.

επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές της αγοράς που 
εκμεταλλεύονται ΠΜΔ να παρέχουν στην 
αρμόδια αρχή λεπτομερή περιγραφή των 
διευθετήσεων που εφαρμόζουν για τη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 10 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR]. 
Κάθε χορήγηση άδειας λειτουργίας σε 
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστή της 
αγοράς ως ΠΜΔ γνωστοποιείται στην 
ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει κατάλογο 
με όλους τους ΠΜΔ στην Ένωση. Ο 
κατάλογος περιέχει πληροφορίες σχετικά 
με τις υπηρεσίες που παρέχει ένας ΠΜΔ, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που γίνονται 
αποδεκτά προς διαπραγμάτευση στις εν 
λόγω πλατφόρμες, και περιλαμβάνει τον 
μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης του ΠΜΔ 
προς χρήση σε εκθέσεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 23 παράγραφος 3 και τα άρθρα 5 
και 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… 
[MiFIR]. Ο κατάλογος επικαιροποιείται 
τακτικά. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και τηρεί 
επικαιροποιημένο τον εν λόγω κατάλογο 
στον ιστότοπό της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διευθετήσεις δρομολόγησης των εντολών, που χρησιμοποιούνται ευρέως από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τους τόπους διαπραγμάτευσης, ενδέχεται να επιφέρουν 
σημαντικούς κινδύνους. Θα πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλες απαιτήσεις γνωστοποίησης. 
Επιπλέον, οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει να παρέχουν στους ρυθμιστές λεπτομερή 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις 
προδιαπραγματευτικής διαφάνειας του κανονισμού MiFIR.

Τροπολογία 627
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές της αγοράς που 
εκμεταλλεύονται ΠΜΔ ή ΟΜΔ να 
παρέχουν στην αρμόδια αρχή λεπτομερή 
περιγραφή της λειτουργίας του ΠΜΔ ή του 
ΟΜΔ. Κάθε χορήγηση άδειας λειτουργίας 
σε επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστή 
της αγοράς ως ΠΜΔ ή ΟΜΔ 
γνωστοποιείται στην ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ 
καταρτίζει κατάλογο με όλους τους ΠΜΔ 
και ΟΜΔ στην Ένωση. Ο κατάλογος 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
υπηρεσίες που παρέχει ένας ΠΜΔ ή ΟΜΔ 
και περιλαμβάνει τον μοναδικό κωδικό 
ταυτοποίησης του ΠΜΔ ή του ΟΜΔ προς 
χρήση σε εκθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 
23 παράγραφος 3 και τα άρθρα 5 και 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR]. Ο 
κατάλογος επικαιροποιείται τακτικά. Η 
ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και τηρεί 
επικαιροποιημένο τον εν λόγω κατάλογο 
στον ιστότοπό της.

8. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές της αγοράς που 
εκμεταλλεύονται ΠΜΔ να παρέχουν στην 
αρμόδια αρχή λεπτομερή περιγραφή της 
λειτουργίας του ΠΜΔ. Κάθε χορήγηση 
άδειας λειτουργίας σε επιχείρηση 
επενδύσεων ή διαχειριστή της αγοράς ως 
ΠΜΔ ή ΟΜΔ γνωστοποιείται στην 
ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει κατάλογο 
με όλους τους ΠΜΔ στην Ένωση. Ο 
κατάλογος περιέχει πληροφορίες σχετικά 
με τις υπηρεσίες που παρέχει ένας ΠΜΔ 
και περιλαμβάνει τον μοναδικό κωδικό 
ταυτοποίησης του ΠΜΔ προς χρήση σε 
εκθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23 
παράγραφος 3 και τα άρθρα 5 και 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [MiFIR]. Ο 
κατάλογος επικαιροποιείται τακτικά. Η 
ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και τηρεί 
επικαιροποιημένο τον εν λόγω κατάλογο 
στον ιστότοπό της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται η κατηγορία ΟΜΔ καθώς όλες οι πλατφόρμες συναλλαγών που χρησιμοποιούν οι 
διαχειριστές αγοράς ή οι επιχειρήσεις επενδύσεων πρέπει να υπόκεινται κατά τις πολυμερείς 
διαπραγματεύσεις σε κατάλληλους κανόνες της αγοράς (ήτοι, διαφάνεια, μη παρέχουσα 
διακριτική ευχέρεια εκτέλεση, πρόσβαση χωρίς διακρίσεις και πλήρη εποπτεία της αγοράς).

Τροπολογία 628
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
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επιχειρήσεις επενδύσεων και τους 
διαχειριστές της αγοράς που 
εκμεταλλεύονται ΠΜΔ να παρέχουν στην 
αρμόδια αρχή και στην ΕΑΚΑΑ κατάλογο 
των μελών ή/και χρηστών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ανταγωνισμός που έχει επιτυχώς δημιουργήσει η οδηγία MiFID 1 προέρχεται σχεδόν 
αποκλειστικά από την είσοδο στον τομέα της εκτέλεσης με τη διαμεσολάβηση χρηστών: σχεδόν 
το ένα τρίτο της διαπραγμάτευσης λιθίου λαμβάνει χώρα σε ελεγχόμενους από τους χρήστες 
τόπους εκτέλεσης. Εντούτοις, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι συγκρούσεις συμφερόντων που 
προκύπτουν από έναν συνδυασμό της κατάστασης του ιδιοκτήτη, του διαχειριστή και του χρήστη 
ενός οργανωμένου τόπου διαπραγμάτευσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την προστασία των 
επενδυτών, τη συνολική αποδοτικότητα της διαδικασίας διαμόρφωσης τιμών και την εποπτεία 
της αγοράς.

Τροπολογία 629
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να 
προσδιορίσει τον βαθμό στον οποίο οι 
σύνθετες υπηρεσίες διαπραγμάτευσης 
(όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. … [MiFIR]) 
υπόκεινται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 
έως 3 και στο άρθρο 20 παράγραφος 3. 
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή μέχρι τις […]*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα 
σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
___________________
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* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: …

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σύνθετες υπηρεσίες διαπραγμάτευσης θα πρέπει να διακρίνονται από την παροχή 
παραδοσιακών δραστηριοτήτων εκτέλεσης συναλλαγών και οι απαιτήσεις σχετικά με π.χ. τη 
βέλτιστη εκτέλεση, τους κανόνες τόπων διαπραγμάτευσης, την πρόσβαση στον ΟΜΔ ή την 
αναστολή των συναλλαγών ούτε συνάφεια έχουν ούτε ενδείκνυνται για αυτόν τον τύπο 
υπηρεσίας. Η επιβολή των εν λόγω κανόνων σύνθετων υπηρεσιών διαπραγμάτευσης μπορεί να 
καταστήσουν αδύνατη την παροχή τους. Ως εκ τούτου, η ΕΑΚΑΑ πρέπει να καταρτίσει 
εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα για λόγους αποσαφήνισης.

Τροπολογία 630
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Διαδικασία διαπραγμάτευσης

Τα κράτη μέλη απαιτούν όλες οι 
συναλλαγές χρηματοπιστωτικών μέσων 
να εκτελούνται σε ρυθμιζόμενες αγορές, 
ΠΜΔ, συστηματικούς εσωτερικοποιητές 
ή εξωχρηματιστηριακά.

Or. en

Τροπολογία 631
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι διαχειριστές 
αγοράς που εκμεταλλεύονται ΠΜΔ, πέραν 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι διαχειριστές 
αγοράς που εκμεταλλεύονται ΠΜΔ, πέραν 
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της εκπλήρωσης των απαιτήσεων των 
άρθρων 16 και 18, θεσπίζουν διαφανείς και 
μη παρέχοντες διακριτική ευχέρεια 
κανόνες για την εκτέλεση εντολών στο 
σύστημα.

της εκπλήρωσης των απαιτήσεων των 
άρθρων 16 και 18, θεσπίζουν και 
εφαρμόζουν διαφανείς και μη παρέχοντες 
διακριτική ευχέρεια κανόνες για την 
εκτέλεση εντολών στο σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δίκαιοι και εύρυθμοι πολυμερείς τόποι διαπραγμάτευσης πρέπει να εκτελούν τις εντολές των 
συμμετεχόντων χωρίς να έχουν διακριτική ευχέρεια: κάτι τέτοιο θα πρέπει να αποτελεί 
προϋπόθεση για τους ΠΜΔ.

Τροπολογία 632
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν τη 
συμμόρφωση των κανόνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 4 
και διέπουν την πρόσβαση σε ΠΜΔ με 
τους όρους του άρθρου 55 παράγραφος 3.

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν τη 
συμμόρφωση των κανόνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 
και διέπουν την πρόσβαση σε ΠΜΔ με 
τους όρους του άρθρου 55.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης λιγότερο αυστηρού καθεστώτος για τους ΠΜΔ συγκριτικά με τις 
ρυθμιζόμενες αγορές.

Τροπολογία 633
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν οι κανόνες που 
διέπουν την πρόσβαση να διασφαλίζουν 
ότι ο ΠΜΔ παραμένει ένα 
αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα, στο 
οποίο συγκεντρώνεται σημαντικός 
αριθμός πολλαπλών τρίτων μερών που 
αγοράζουν και πωλούν συμφέροντα επί 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες που διέπουν την πρόσβαση δεν σχεδιάζονται κατά τρόπο που θα οδηγούσε στο 
γεγονός ο ΠΜΔ να έχει μόνον έναν συμμετέχοντα από πολύ περιορισμένο αριθμό 
συμμετεχόντων.

Τροπολογία 634
Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που εκμεταλλεύονται 
ΠΜΔ να ορίζουν διευθετήσεις για τον 
σαφή προσδιορισμό και τη διαχείριση 
πιθανών αρνητικών συνεπειών που 
μπορεί να έχει για τη λειτουργία του ΠΜΔ 
ή των συμμετεχόντων του οποιαδήποτε 
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των 
συμφερόντων του ΠΜΔ, των ιδιοκτητών 
του ή του διαχειριστή του και της ορθής 
λειτουργίας του ΠΜΔ.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος ενδείκνυται τόσο για ΠΜΔ όσο και για ΟΜΔ και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να ενσωματωθεί εκ νέου στο άρθρο 18.

Τροπολογία 635
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που εκμεταλλεύονται 
ΠΜΔ να ορίζουν διευθετήσεις για τον 
σαφή προσδιορισμό και τη διαχείριση 
πιθανών αρνητικών συνεπειών που μπορεί 
να έχει για τη λειτουργία του ΠΜΔ ή των 
συμμετεχόντων του οποιαδήποτε 
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των 
συμφερόντων του ΠΜΔ, των ιδιοκτητών 
του ή του διαχειριστή του και της ορθής 
λειτουργίας του ΠΜΔ.

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους 
διαχειριστές αγοράς που εκμεταλλεύονται 
ΠΜΔ να ορίζουν διευθετήσεις για τον 
σαφή προσδιορισμό και τη διαχείριση 
πιθανών αρνητικών συνεπειών που μπορεί 
να έχει για τη λειτουργία του ΠΜΔ ή των 
συμμετεχόντων του οποιαδήποτε 
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των 
συμφερόντων του ΠΜΔ, των ιδιοκτητών 
του ή του διαχειριστή του και της ορθής 
λειτουργίας του ΠΜΔ για τη συμμόρφωση 
προς τους όρους των άρθρων 48, 49 και 
50.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης διαφορετικών κανόνων για τους ΠΜΔ και τις ρυθμιζόμενες αγορές 
εν προκειμένω.

Τροπολογία 636
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4



PE489.464v01-00 182/184 AM\901764EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΠΜΔ 
να διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα, 
διαδικασίες και διευθετήσεις σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 51.

4. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΠΜΔ 
να συμμορφώνονται προς τους όρους των 
άρθρων 51 και 51α και να διαθέτουν 
αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες 
και διευθετήσεις προς τούτο.

Or. en

Τροπολογία 637
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΠΜΔ 
να διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα, 
διαδικασίες και διευθετήσεις σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 51.

4. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΠΜΔ 
να διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα, 
διαδικασίες και διευθετήσεις σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 51 ή άλλες 
διαδικασίες και διευθετήσεις σχετικά με 
το μοντέλο διαπραγμάτευσης του ΠΜΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΠΜΔ που δραστηριοποιούνται σε αγορές σταθερού εισοδήματος και παραγώγων δεν θα 
είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις της πρότασης της Επιτροπής για το άρθρο 51 που 
έχει σχεδιαστεί για μεγάλους όγκους συναλλαγών, καθώς διαπραγματεύονται πολύ πιο σπάνια.

Τροπολογία 638
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη απαιτούν η 
πλατφόρμα συναλλαγών να έχει 
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τουλάχιστον τέσσερα ουσιωδώς ενεργά 
μέλη ή χρήστες, καθένας από τους 
οποίους έχει τη δυνατότητα να 
αλληλεπιδρά με όλους τους υπόλοιπους 
όσον αφορά τη διαμόρφωση τιμών στο 
σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλίζεται ο πολυμερής χαρακτήρας του τόπου διαπραγμάτευσης – δηλαδή, για να 
διασφαλίζεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους – είναι 
καίριο να αποφευχθεί το κενό μίας μόνο οντότητας ως αντισυμβαλλόμενου σε όλες τις 
συναλλαγές στην πλατφόρμα. Συνεπώς, πρέπει να επιβληθεί όρος για την ύπαρξη τουλάχιστον 4 
ενεργών συμμετεχόντων στη διαπραγμάτευση.

Τροπολογία 639
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
προσδιορισμό των κριτηρίων που 
αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα 
ενός πολυμερούς συστήματος.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την […]*.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
______________
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: …

Or. en
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Τροπολογία 640
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Ειδικές απαιτήσεις για τις 

εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές
Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να μην εκτελούν 
εξωχρηματιστηριακές εντολές πελατών 
επί χρηματοπιστωτικών μέσων σε μεγέθη 
κάτω του συνήθους μεγέθους της αγοράς.
Τα κράτη μέλη απαιτούν η συστηματική 
εκτέλεση εντολών πελατών να μην 
εκτελείται εξωχρηματιστηριακά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους προστασίας των επενδυτών, πρέπει να αναφερθεί σαφώς ότι οι εντολές πελατών επί 
χρηματοπιστωτικών μέσων σε μεγέθη κάτω του συνήθους μεγέθους της αγοράς ή οι οποίες 
εκτελούνται συστηματικά δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται εξωχρηματιστηριακά.


