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Τροπολογία 14
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πρόταση, η οποία μπορεί να 
έχει εκτεταμένες συνέπειες για την 
προστασία των επενδυτών, δεν 
περιλαμβάνει κατάλληλη εκτίμηση 
επιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 15
Frances Fitzgerald, Danuta Maria Hübner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πανδημία COVID-19 έχει 
σοβαρό αντίκτυπο στους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις, τα συστήματα υγείας και τις 
οικονομίες των κρατών μελών. Η 
Επιτροπή, στην ανακοίνωση της προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών της 27ης 
Μαΐου 2020 με τίτλο «Η ώρα της 
Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία 
για την επόμενη γενιά»8 τόνισε ότι η 
ρευστότητα και η πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση θα αποτελούν διαρκή 
πρόκληση τους επόμενους μήνες. Ως εκ 
τούτου, είναι καίριας σημασίας να 
υποστηριχθεί η ανάκαμψη από τον σοβαρό 
οικονομικό κλυδωνισμό που προκάλεσε η 
πανδημία COVID-19 με τη θέσπιση 
στοχευμένων τροποποιήσεων σε 

(1) Η πανδημία COVID-19 έχει 
σοβαρό αντίκτυπο στους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις, τα συστήματα υγείας και τις 
οικονομίες των κρατών μελών. Η 
Επιτροπή, στην ανακοίνωση της προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών της 27ης 
Μαΐου 2020 με τίτλο «Η ώρα της 
Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία 
για την επόμενη γενιά»8 τόνισε ότι η 
ρευστότητα και η πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση θα αποτελούν διαρκή 
πρόκληση τους επόμενους μήνες. Ως εκ 
τούτου, είναι καίριας σημασίας να 
υποστηριχθεί η ανάκαμψη από τον σοβαρό 
οικονομικό κλυδωνισμό που προκάλεσε η 
πανδημία COVID-19 με τη θέσπιση 
στοχευμένων τροποποιήσεων σε 
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υφιστάμενες πράξεις της 
χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας. Η 
παρούσα δέσμη μέτρων θεσπίζεται υπό τον 
τίτλο «Δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη 
των κεφαλαιαγορών».

υφιστάμενες πράξεις της 
χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν πρόσβαση σε 
ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών 
μηχανισμών σε αυτή την κρίσιμη 
περίοδο. Για να εξαλειφθούν οι τριβές που 
μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα 
των εταιρειών να αντλούν κεφάλαια και 
να διατηρούν την πρόσβαση σε μεγάλα 
αποθέματα ρευστότητας, η υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης μετοχών όπως 
θεσπίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 600/2014 θα πρέπει να 
τροποποιηθεί κατάλληλα, ιδίως 
δεδομένων των ζητημάτων που θα 
προκύψουν για τις εταιρείες που 
επηρεάζονται στο τέλος της μεταβατικής 
περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου 2020 όπως 
ορίζεται στη συμφωνία αποχώρησης 
μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Η παρούσα δέσμη μέτρων 
θεσπίζεται υπό τον τίτλο «Δέσμη μέτρων 
για την ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών».

_________________ _________________
8 COM(2020) 456 final της 27ης Μαΐου 
2020.

8 COM(2020) 456 final της 27ης Μαΐου 
2020.

Or. en

Τροπολογία 16
Linea Søgaard-Lidell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πανδημία COVID-19 έχει 
σοβαρό αντίκτυπο στους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις, τα συστήματα υγείας και τις 
οικονομίες των κρατών μελών. Η 
Επιτροπή, στην ανακοίνωση της προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 

(1) Η πανδημία COVID-19 έχει 
σοβαρό αντίκτυπο στους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις, τα συστήματα υγείας και τις 
οικονομίες των κρατών μελών. Η 
Επιτροπή, στην ανακοίνωση της προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
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την Επιτροπή των Περιφερειών της 27ης 
Μαΐου 2020 με τίτλο «Η ώρα της 
Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία 
για την επόμενη γενιά»8 τόνισε ότι η 
ρευστότητα και η πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση θα αποτελούν διαρκή 
πρόκληση τους επόμενους μήνες. Ως εκ 
τούτου, είναι καίριας σημασίας να 
υποστηριχθεί η ανάκαμψη από τον σοβαρό 
οικονομικό κλυδωνισμό που προκάλεσε η 
πανδημία COVID-19 με τη θέσπιση 
στοχευμένων τροποποιήσεων σε 
υφιστάμενες πράξεις της 
χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας. Η 
παρούσα δέσμη μέτρων θεσπίζεται υπό τον 
τίτλο «Δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη 
των κεφαλαιαγορών».

την Επιτροπή των Περιφερειών της 27ης 
Μαΐου 2020 με τίτλο «Η ώρα της 
Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία 
για την επόμενη γενιά»8 τόνισε ότι η 
ρευστότητα και η πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση θα αποτελούν διαρκή 
πρόκληση τους επόμενους μήνες. Ως εκ 
τούτου, είναι καίριας σημασίας να 
υποστηριχθεί η ανάκαμψη από τον σοβαρό 
οικονομικό κλυδωνισμό που προκάλεσε η 
πανδημία COVID-19 με τη θέσπιση 
στοχευμένων τροποποιήσεων σε 
υφιστάμενες πράξεις της 
χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας. Γενικός 
στόχος των τροπολογιών θα πρέπει, 
επομένως, να είναι η κατάργηση της 
περιττής γραφειοκρατίας και η 
καθιέρωση προσωρινών εξαιρέσεων οι 
οποίες κρίνονται αποτελεσματικές για να 
μετριαστεί η οικονομική αναταραχή. Οι 
τροπολογίες δεν θα πρέπει να εισαγάγουν 
αλλαγές που θα δημιουργήσουν 
μεγαλύτερη επιβάρυνση στον τομέα και 
θα πρέπει να αφήσουν τα σύνθετα 
νομοθετικά ζητήματα για να επιλυθούν 
στην προγραμματισμένη αναθεώρηση της 
MiFID II. Η παρούσα δέσμη μέτρων 
θεσπίζεται υπό τον τίτλο «Δέσμη μέτρων 
για την ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών».

_________________ _________________
8 COM(2020) 456 final της 27ης Μαΐου 
2020.

8 COM(2020) 456 final της 27ης Μαΐου 
2020.

Or. en

Τροπολογία 17
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πανδημία COVID-19 έχει 
σοβαρό αντίκτυπο στους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις, τα συστήματα υγείας και τις 

(1) Η πανδημία COVID-19 έχει 
σοβαρό αντίκτυπο στους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις, τα συστήματα υγείας και τις 
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οικονομίες των κρατών μελών. Η 
Επιτροπή, στην ανακοίνωση της προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών της 27ης 
Μαΐου 2020 με τίτλο «Η ώρα της 
Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία 
για την επόμενη γενιά»8 τόνισε ότι η 
ρευστότητα και η πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση θα αποτελούν διαρκή 
πρόκληση τους επόμενους μήνες. Ως εκ 
τούτου, είναι καίριας σημασίας να 
υποστηριχθεί η ανάκαμψη από τον σοβαρό 
οικονομικό κλυδωνισμό που προκάλεσε η 
πανδημία COVID-19 με τη θέσπιση 
στοχευμένων τροποποιήσεων σε 
υφιστάμενες πράξεις της 
χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας. Η 
παρούσα δέσμη μέτρων θεσπίζεται υπό τον 
τίτλο «Δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη 
των κεφαλαιαγορών».

οικονομίες των κρατών μελών. Η 
Επιτροπή, στην ανακοίνωση της προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών της 27ης 
Μαΐου 2020 με τίτλο «Η ώρα της 
Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία 
για την επόμενη γενιά»8 τόνισε ότι η 
ρευστότητα και η πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση θα αποτελούν διαρκή 
πρόκληση τους επόμενους μήνες. Ως εκ 
τούτου, είναι καίριας σημασίας να 
υποστηριχθεί η ανάκαμψη από τον σοβαρό 
οικονομικό κλυδωνισμό που προκάλεσε η 
πανδημία COVID-19 με τη θέσπιση 
στοχευμένων τροποποιήσεων σε 
υφιστάμενες πράξεις της 
χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας. Η 
παρούσα δέσμη μέτρων θεσπίζεται υπό τον 
τίτλο «Δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη 
των κεφαλαιαγορών». Επισημαίνει ότι οι 
διαφορετικές πρωτοβουλίες που 
αναλήφθηκαν από την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ 
και εγκρίθηκαν κατά το τρέχον έτος 
έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ρευστότητα 
των εταιρειών, ιδίως των ΜΜΕ.

_________________ _________________
8 COM(2020) 456 final της 27ης Μαΐου 
2020.

8 COM(2020) 456 final της 27ης Μαΐου 
2020.

Or. en

Τροπολογία 18
Derk Jan Eppink

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πανδημία COVID-19 έχει 
σοβαρό αντίκτυπο στους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις, τα συστήματα υγείας και τις 
οικονομίες των κρατών μελών. Η 
Επιτροπή, στην ανακοίνωση της προς το 

(1) Η πανδημία COVID-19 έχει 
σοβαρό αντίκτυπο στους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις, τα συστήματα υγείας, τις 
οικονομίες και τα χρηματοοικονομικά 
συστήματα των κρατών μελών. Η 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών της 27ης 
Μαΐου 2020 με τίτλο «Η ώρα της 
Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία 
για την επόμενη γενιά»8 τόνισε ότι η 
ρευστότητα και η πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση θα αποτελούν διαρκή 
πρόκληση τους επόμενους μήνες. Ως εκ 
τούτου, είναι καίριας σημασίας να 
υποστηριχθεί η ανάκαμψη από τον σοβαρό 
οικονομικό κλυδωνισμό που προκάλεσε η 
πανδημία COVID-19 με τη θέσπιση 
στοχευμένων τροποποιήσεων σε 
υφιστάμενες πράξεις της 
χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας. Η 
παρούσα δέσμη μέτρων θεσπίζεται υπό τον 
τίτλο «Δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη 
των κεφαλαιαγορών».

Επιτροπή, στην ανακοίνωση της προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών της 27ης 
Μαΐου 2020 με τίτλο «Η ώρα της 
Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία 
για την επόμενη γενιά»8 τόνισε ότι η 
ρευστότητα και η πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση θα αποτελούν διαρκή 
πρόκληση τους επόμενους μήνες. Ως εκ 
τούτου, είναι καίριας σημασίας να 
υποστηριχθεί η ανάκαμψη από τον σοβαρό 
οικονομικό κλυδωνισμό που προκάλεσε η 
πανδημία COVID-19 με τη μείωση της 
γραφειοκρατίας μέσω της θέσπισης 
στοχευμένων περιορισμένων 
τροποποιήσεων σε υφιστάμενες πράξεις 
της χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας. Η 
παρούσα δέσμη μέτρων θεσπίζεται υπό τον 
τίτλο «Δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη 
των κεφαλαιαγορών».

_________________ _________________
8 COM(2020) 456 final της 27ης Μαΐου 
2020.

8 COM(2020) 456 final της 27ης Μαΐου 
2020.

Or. en

Τροπολογία 19
Billy Kelleher

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Είναι καίριας σημασίας να 
υποστηριχθεί η ανάκαμψη από τον 
σοβαρό οικονομικό κλυδωνισμό που 
προκάλεσε η πανδημία COVID-19 μέσω 
της διασφάλισης ότι οι ευρωπαϊκές 
εταιρείες έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα 
χρηματοδοτικών μηχανισμών σε αυτή 
την κρίσιμη περίοδο. Για να αποφευχθούν 
τυχόν εξωεδαφικές συγκρούσεις που 
ενδέχεται να δημιουργήσουν φραγμούς 
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στην πρόσβαση σε ρευστότητα, είναι 
απαραίτητο να διασαφηνιστεί το πεδίο 
εφαρμογής της υποχρέωσης 
διαπραγμάτευσης μετοχών δυνάμει του 
άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων. Ειδικότερα, 
θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι το πεδίο 
εφαρμογής της υποχρέωσης 
διαπραγμάτευσης περιορίζεται σε μετοχές 
της ΕΕ που προσδιορίζονται μέσω 
κωδικού ISIN, εκτός εάν η 
διαπραγμάτευση των μετοχών γίνεται σε 
νόμισμα χωρών εκτός ΕΕ ή εάν η μετοχή 
είναι δύο φορές εισηγμένη σε 
χρηματιστήριο τρίτης χώρας πριν από 
την 31η Δεκεμβρίου 2020 και η 
διαπραγμάτευση γίνεται σε νόμισμα της 
ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 20
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η οδηγία 2014/65/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου9 για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων εκδόθηκε το 
2014 για την αντιμετώπιση της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης που 
εκδηλώθηκε κατά την περίοδο 2007-2008. 
Η εν λόγω οδηγία ενίσχυσε σημαντικά το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ένωση 
και διασφάλισε υψηλό επίπεδο προστασίας 
των επενδυτών σε ολόκληρη την Ένωση. 
Θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα να 
καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ώστε 
να αμβλυνθεί η πολυπλοκότητα του 
κανονιστικού πλαισίου και του κόστους 

(2) Η οδηγία 2014/65/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου9 για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων εκδόθηκε το 
2014 για την αντιμετώπιση της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης που 
εκδηλώθηκε κατά την περίοδο 2007-2008. 
Η εν λόγω οδηγία ενίσχυσε σημαντικά το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ένωση 
και διασφάλισε υψηλό επίπεδο προστασίας 
των επενδυτών σε ολόκληρη την Ένωση. 
Θα μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα 
να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες 
ώστε να αμβλυνθεί η πολυπλοκότητα του 
κανονιστικού πλαισίου και του κόστους 
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συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων, καθώς και να εξαλειφθούν οι 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων, καθώς και να εξαλειφθούν οι 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, εφόσον 
ταυτόχρονα λαμβάνεται επαρκώς υπόψη 
η προστασία των επενδυτών.

_________________ _________________
9 Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και 
της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 
12.6.2014, σ. 349).

9 Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και 
της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 
12.6.2014, σ. 349).

Or. en

Τροπολογία 21
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
αποσκοπούσαν στην προστασία των 
επενδυτών, η οδηγία 2014/65/ΕΕ δεν έχει 
επιτύχει πλήρως τον στόχο της 
προσαρμογής των μέτρων που λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε 
κατηγορίας επενδυτών (ιδιώτες πελάτες, 
επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμοι 
αντισυμβαλλόμενοι). Κάποιες από τις 
απαιτήσεις αυτές δεν ενίσχυσαν σε όλες τις 
περιπτώσεις την προστασία των 
επενδυτών· αντιθέτως, ορισμένες φορές 
παρεμπόδισαν την ομαλή εκτέλεση των 
επενδυτικών αποφάσεων. Ως εκ τούτου, 
είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν 
ορισμένες απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας, 
ώστε να εξισορροπηθεί καλύτερα η 
απαίτηση προστασίας των επενδυτών, 
αφενός, και να διευκολυνθεί η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών και η άσκηση 
επενδυτικών δραστηριοτήτων, αφετέρου.

(3) Όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
αποσκοπούσαν στην προστασία των 
επενδυτών, η οδηγία 2014/65/ΕΕ δεν έχει 
επιτύχει πλήρως τον στόχο της 
προσαρμογής των μέτρων που λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε 
κατηγορίας επενδυτών (ιδιώτες πελάτες, 
επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμοι 
αντισυμβαλλόμενοι). Κάποιες από τις 
απαιτήσεις αυτές δεν ενίσχυσαν σε όλες τις 
περιπτώσεις την προστασία των 
επενδυτών· αντιθέτως, ορισμένες φορές 
παρεμπόδισαν την ομαλή εκτέλεση των 
επενδυτικών αποφάσεων. Για να ενισχυθεί 
περαιτέρω η προστασία των επενδυτών, 
είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο χρέους των 
ιδιωτών επενδυτών στην αξιολόγηση 
καταλληλότητας, ιδίως δεδομένου του 
αυξανόμενου επιπέδου καταναλωτικών 
οφειλών εξαιτίας της νόσου COVID-19. 
Παράλληλα, ορισμένες απαιτήσεις της εν 



PE658.929v01-00 10/98 AM\1215497EL.docx

EL

λόγω οδηγίας θα μπορούσαν να 
τροποποιηθούν, ώστε να διευκολυνθεί η 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και η 
άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, 
εφόσον αυτό γίνει με ισορροπημένο τρόπο 
και με πλήρη προστασία των επενδυτών.

Or. en

Τροπολογία 22
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει 
να επανεξετάσει τους κανόνες σχετικά με 
την έρευνα στον τομέα των επενδύσεων 
προκειμένου να αξιολογήσει την εξαίρεση 
από τον κανόνα διαχωρισμού για 
οποιοδήποτε είδος έρευνας. Η 
επανεξέταση αυτή θα πρέπει επίσης να 
βασίζεται στα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης που 
πραγματοποιήθηκε από την ίδια την 
Επιτροπή σχετικά με την αναθεώρηση 
του κανονιστικού πλαισίου της MiFID 
και του MiFIR.

Or. en

Τροπολογία 23
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι απαιτήσεις παρακολούθησης 
των προϊόντων μπορούν να περιορίσουν 
την πώληση εταιρικών ομολόγων. Κατά 
γενικό κανόνα, τα εταιρικά ομόλογα με 

(4) Οι απαιτήσεις παρακολούθησης 
των προϊόντων μπορούν να περιορίσουν 
την πώληση απλών προϊόντων, όπως είναι 
τα βασικά ομόλογα (plain vanilla bonds), 
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«ρήτρα πλήρους αποκατάστασης» 
θεωρούνται ασφαλή και απλά προϊόντα 
τα οποία είναι επιλέξιμα για ιδιώτες 
πελάτες. Η εν λόγω «ρήτρα πλήρους 
αποκατάστασης» προστατεύει τους 
επενδυτές από τις ζημίες σε περίπτωση 
που ο εκδότης επιλέξει πρόωρη 
εξόφληση, διασφαλίζοντας ότι παρέχεται 
στους εν λόγω επενδυτές πληρωμή ίση με 
την καθαρή παρούσα αξία των 
τοκομεριδίων που θα είχαν λάβει εάν δεν 
είχε εξαγοραστεί το ομόλογο. Επομένως, 
οι απαιτήσεις παρακολούθησης των 
προϊόντων δεν θα πρέπει να ισχύουν πλέον 
για τα εταιρικά ομόλογα με τέτοιου είδους 
ρήτρες πλήρους αποκατάστασης.

οι μετοχές που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές 
και οι μη πολύπλοκοι ΟΣΕΚΑ. Για να 
απλοποιηθεί η επενδυτική διαδικασία 
τόσο για ιδιώτες επενδυτές όσο και για 
ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς, οι απαιτήσεις 
παρακολούθησης των προϊόντων δεν θα 
πρέπει να ισχύουν πλέον για αυτές τις 
κατηγορίες προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 24
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι απαιτήσεις παρακολούθησης 
των προϊόντων μπορούν να περιορίσουν 
την πώληση εταιρικών ομολόγων. Κατά 
γενικό κανόνα, τα εταιρικά ομόλογα με 
«ρήτρα πλήρους αποκατάστασης» 
θεωρούνται ασφαλή και απλά προϊόντα τα 
οποία είναι επιλέξιμα για ιδιώτες πελάτες. 
Η εν λόγω «ρήτρα πλήρους 
αποκατάστασης» προστατεύει τους 
επενδυτές από τις ζημίες σε περίπτωση 
που ο εκδότης επιλέξει πρόωρη εξόφληση, 
διασφαλίζοντας ότι παρέχεται στους εν 
λόγω επενδυτές πληρωμή ίση με την 
καθαρή παρούσα αξία των τοκομεριδίων 
που θα είχαν λάβει εάν δεν είχε 
εξαγοραστεί το ομόλογο. Επομένως, οι 
απαιτήσεις παρακολούθησης των 
προϊόντων δεν θα πρέπει να ισχύουν πλέον 
για τα εταιρικά ομόλογα με τέτοιου είδους 

(4) Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα 
εταιρικά ομόλογα με «ρήτρα πλήρους 
αποκατάστασης» θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν προϊόντα τα οποία είναι 
ασφαλέστερα και απλούστερα σε σχέση 
με άλλα είδη ομολόγων, και, επομένως, 
ενδέχεται να είναι περισσότερο επιλέξιμα 
για ιδιώτες πελάτες. Η εν λόγω «ρήτρα 
πλήρους αποκατάστασης» μπορεί να 
προσφέρει έναν βαθμό προστασίας στους 
επενδυτές για ζημίες σε περίπτωση που ο 
εκδότης επιλέξει πρόωρη εξόφληση, 
διασφαλίζοντας ότι παρέχεται στους εν 
λόγω επενδυτές πληρωμή ίση με την 
καθαρή παρούσα αξία των τοκομεριδίων 
που θα είχαν λάβει εάν δεν είχε 
εξαγοραστεί το ομόλογο. Επομένως, οι 
απαιτήσεις παρακολούθησης των 
προϊόντων δεν θα πρέπει να ισχύουν πλέον 
για τα εταιρικά ομόλογα με ρήτρες 
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ρήτρες πλήρους αποκατάστασης. πλήρους αποκατάστασης τα οποία 
μπορούν σαφώς να θεωρηθούν 
ασφαλέστερα και απλούστερα προϊόντα 
που προσφέρουν κατάλληλο επίπεδο 
προστασίας στους επενδυτές.

Or. en

Τροπολογία 25
Esther de Lange, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι απαιτήσεις παρακολούθησης 
των προϊόντων μπορούν να περιορίσουν 
την πώληση εταιρικών ομολόγων. Κατά 
γενικό κανόνα, τα εταιρικά ομόλογα με 
«ρήτρα πλήρους αποκατάστασης» 
θεωρούνται ασφαλή και απλά προϊόντα 
τα οποία είναι επιλέξιμα για ιδιώτες 
πελάτες. Η εν λόγω «ρήτρα πλήρους 
αποκατάστασης» προστατεύει τους 
επενδυτές από τις ζημίες σε περίπτωση 
που ο εκδότης επιλέξει πρόωρη 
εξόφληση, διασφαλίζοντας ότι παρέχεται 
στους εν λόγω επενδυτές πληρωμή ίση με 
την καθαρή παρούσα αξία των 
τοκομεριδίων που θα είχαν λάβει εάν δεν 
είχε εξαγοραστεί το ομόλογο. Επομένως, 
οι απαιτήσεις παρακολούθησης των 
προϊόντων δεν θα πρέπει να ισχύουν πλέον 
για τα εταιρικά ομόλογα με τέτοιου είδους 
ρήτρες πλήρους αποκατάστασης.

(4) Οι απαιτήσεις παρακολούθησης 
των προϊόντων αποτελούν σημαντικό 
εργαλείο για την προστασία των 
επενδυτών. Οι εξαιρέσεις μειώνουν την 
αποτελεσματικότητα των απαιτήσεων 
παρακολούθησης των προϊόντων και 
δημιουργούν άνισους όρους 
ανταγωνισμού. Επιπλέον, οι απαιτήσεις 
παρακολούθησης των προϊόντων είναι 
ήδη χαμηλότερες όσον αφορά τα λιγότερο 
πολύπλοκα προϊόντα και τα προϊόντα 
χαμηλότερου κινδύνου. Επομένως, η 
επικείμενη αναθεώρηση της MiFID θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ενδελεχή 
εκτίμηση επιπτώσεων και ανάλυση 
κινδύνων, πριν από την εξαίρεση 
ορισμένων προϊόντων από τις απαιτήσεις 
παρακολούθησης των προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 26
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι απαιτήσεις παρακολούθησης 
των προϊόντων μπορούν να περιορίσουν 
την πώληση εταιρικών ομολόγων. Κατά 
γενικό κανόνα, τα εταιρικά ομόλογα με 
«ρήτρα πλήρους αποκατάστασης» 
θεωρούνται ασφαλή και απλά προϊόντα τα 
οποία είναι επιλέξιμα για ιδιώτες πελάτες. 
Η εν λόγω «ρήτρα πλήρους 
αποκατάστασης» προστατεύει τους 
επενδυτές από τις ζημίες σε περίπτωση που 
ο εκδότης επιλέξει πρόωρη εξόφληση, 
διασφαλίζοντας ότι παρέχεται στους εν 
λόγω επενδυτές πληρωμή ίση με την 
καθαρή παρούσα αξία των τοκομεριδίων 
που θα είχαν λάβει εάν δεν είχε 
εξαγοραστεί το ομόλογο. Επομένως, οι 
απαιτήσεις παρακολούθησης των 
προϊόντων δεν θα πρέπει να ισχύουν πλέον 
για τα εταιρικά ομόλογα με τέτοιου είδους 
ρήτρες πλήρους αποκατάστασης.

(4) Οι απαιτήσεις παρακολούθησης 
των προϊόντων μπορούν να περιορίσουν 
την πώληση εταιρικών ομολόγων. Κατά 
γενικό κανόνα, τα εταιρικά ομόλογα με 
«ρήτρα πλήρους αποκατάστασης» 
θεωρούνται ασφαλή και απλά προϊόντα τα 
οποία είναι επιλέξιμα για ιδιώτες πελάτες. 
Η εν λόγω «ρήτρα πλήρους 
αποκατάστασης» προστατεύει τους 
επενδυτές από τις ζημίες σε περίπτωση που 
ο εκδότης επιλέξει πρόωρη εξόφληση, 
διασφαλίζοντας ότι παρέχεται στους εν 
λόγω επενδυτές πληρωμή ίση με την 
καθαρή παρούσα αξία των τοκομεριδίων 
που θα είχαν λάβει εάν δεν είχε 
εξαγοραστεί το ομόλογο. Επομένως, 
ορισμένες απαιτήσεις παρακολούθησης 
των προϊόντων δεν θα πρέπει να ισχύουν 
πλέον για τα εταιρικά ομόλογα με τέτοιου 
είδους ρήτρες πλήρους αποκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 27
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
αναλογικότητα στην εφαρμογή των 
απαιτήσεων παρακολούθησης των 
προϊόντων για τα προϊόντα που 
θεωρούνται απλά. Για τον σκοπό αυτό, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών (ΕΑΚΑΑ) θα πρέπει να υποβάλει 
τροπολογίες επί του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της 
Επιτροπής, με σκοπό τη θέσπιση 
αναλογικότερου πλαισίου για μετοχές που 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ρυθμιζόμενες αγορές, βασικά ομόλογα 
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και μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕΚΑ.

Or. en

Τροπολογία 28
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Από τη διαδικασία συγκέντρωσης 
αποδεικτικών στοιχείων, η οποία 
κινήθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), 
σχετικά με τις επιπτώσεις των απαιτήσεων 
δημοσιοποίησης τόσο των αντιπαροχών 
όσο και του κόστους και των 
επιβαρύνσεων που προβλέπονται στην 
οδηγία 2014/65/ΕΕ, καθώς και από τη 
δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής, 
επιβεβαιώθηκε ότι οι επαγγελματίες 
πελάτες και οι επιλέξιμοι 
αντισυμβαλλόμενοι δεν χρειάζονται 
τυποποιημένες και υποχρεωτικές 
πληροφορίες κόστους, διότι λαμβάνουν 
ήδη τις απαραίτητες πληροφορίες στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που 
διενεργούν με τους παρόχους υπηρεσιών. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι ειδικά 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους και 
συχνά είναι λεπτομερέστερες. Επομένως, 
οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και οι 
επαγγελματίες πελάτες θα πρέπει να 
εξαιρούνται από τις εν λόγω απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης κόστους και 
επιβαρύνσεων, εκτός από τις περιπτώσεις 
που αφορούν τις υπηρεσίες επενδυτικών 
συμβουλών και τη διαχείριση 
χαρτοφυλακίου, διότι οι επαγγελματίες 
πελάτες που συνάπτουν σχέσεις 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή 
επενδυτικών συμβουλών δεν διαθέτουν 
κατ’ ανάγκη επαρκή εμπειρογνωσία ή 
γνώση ώστε να εξαιρούνται από τις 
δημοσιοποιήσεις κόστους και 

(5) Προτρέπει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αξιολογήσει, στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης της MiFID, τις 
επιπτώσεις των αντιπαροχών στην 
αντικειμενικότητα και την αμεροληψία 
των χρηματοοικονομικών συμβουλών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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επιβαρύνσεων.

Or. en

Τροπολογία 29
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Από τη διαδικασία συγκέντρωσης 
αποδεικτικών στοιχείων, η οποία κινήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), σχετικά με τις 
επιπτώσεις των απαιτήσεων 
δημοσιοποίησης τόσο των αντιπαροχών 
όσο και του κόστους και των 
επιβαρύνσεων που προβλέπονται στην 
οδηγία 2014/65/ΕΕ, καθώς και από τη 
δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής, 
επιβεβαιώθηκε ότι οι επαγγελματίες 
πελάτες και οι επιλέξιμοι 
αντισυμβαλλόμενοι δεν χρειάζονται 
τυποποιημένες και υποχρεωτικές 
πληροφορίες κόστους, διότι λαμβάνουν 
ήδη τις απαραίτητες πληροφορίες στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που 
διενεργούν με τους παρόχους υπηρεσιών. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι ειδικά 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους και 
συχνά είναι λεπτομερέστερες. Επομένως, 
οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και οι 
επαγγελματίες πελάτες θα πρέπει να 
εξαιρούνται από τις εν λόγω απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης κόστους και 
επιβαρύνσεων, εκτός από τις περιπτώσεις 
που αφορούν τις υπηρεσίες επενδυτικών 
συμβουλών και τη διαχείριση 
χαρτοφυλακίου, διότι οι επαγγελματίες 
πελάτες που συνάπτουν σχέσεις 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή 
επενδυτικών συμβουλών δεν διαθέτουν 
κατ’ ανάγκη επαρκή εμπειρογνωσία ή 
γνώση ώστε να εξαιρούνται από τις 
δημοσιοποιήσεις κόστους και 

(5) Από τη διαδικασία συγκέντρωσης 
αποδεικτικών στοιχείων, η οποία κινήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), σχετικά με τις 
επιπτώσεις των απαιτήσεων 
δημοσιοποίησης τόσο των αντιπαροχών 
όσο και του κόστους και των 
επιβαρύνσεων που προβλέπονται στην 
οδηγία 2014/65/ΕΕ, καθώς και από τη 
δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής, 
επιβεβαιώθηκε ότι οι επαγγελματίες 
πελάτες και οι επιλέξιμοι 
αντισυμβαλλόμενοι δεν χρειάζονται 
τυποποιημένες και υποχρεωτικές 
πληροφορίες κόστους, διότι λαμβάνουν 
ήδη τις απαραίτητες πληροφορίες στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που 
διενεργούν με τους παρόχους υπηρεσιών. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι ειδικά 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους και 
συχνά είναι λεπτομερέστερες. Επομένως, 
οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και οι 
επαγγελματίες πελάτες θα πρέπει να 
εξαιρούνται από τις εν λόγω απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης κόστους και 
επιβαρύνσεων·
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επιβαρύνσεων.

Or. en

Τροπολογία 30
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Από τη διαδικασία συγκέντρωσης 
αποδεικτικών στοιχείων, η οποία κινήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), σχετικά με τις 
επιπτώσεις των απαιτήσεων 
δημοσιοποίησης τόσο των αντιπαροχών 
όσο και του κόστους και των 
επιβαρύνσεων που προβλέπονται στην 
οδηγία 2014/65/ΕΕ, καθώς και από τη 
δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής, 
επιβεβαιώθηκε ότι οι επαγγελματίες 
πελάτες και οι επιλέξιμοι 
αντισυμβαλλόμενοι δεν χρειάζονται 
τυποποιημένες και υποχρεωτικές 
πληροφορίες κόστους, διότι λαμβάνουν 
ήδη τις απαραίτητες πληροφορίες στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που 
διενεργούν με τους παρόχους υπηρεσιών. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι ειδικά 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους και 
συχνά είναι λεπτομερέστερες. Επομένως, 
οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και οι 
επαγγελματίες πελάτες θα πρέπει να 
εξαιρούνται από τις εν λόγω απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης κόστους και 
επιβαρύνσεων, εκτός από τις περιπτώσεις 
που αφορούν τις υπηρεσίες επενδυτικών 
συμβουλών και τη διαχείριση 
χαρτοφυλακίου, διότι οι επαγγελματίες 
πελάτες που συνάπτουν σχέσεις 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή επενδυτικών 
συμβουλών δεν διαθέτουν κατ’ ανάγκη 
επαρκή εμπειρογνωσία ή γνώση ώστε να 
εξαιρούνται από τις δημοσιοποιήσεις 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.).
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κόστους και επιβαρύνσεων.

Or. en

Τροπολογία 31
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Πελάτες που διατηρούν σταθερή 
σχέση με επιχείρηση επενδύσεων 
λαμβάνουν υποχρεωτικές εκθέσεις 
υπηρεσιών, είτε σε περιοδική βάση είτε 
βάσει δεικτών ενεργοποίησης. Ούτε οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων ούτε οι 
επαγγελματίες πελάτες τους θεωρούν 
χρήσιμες τις εκθέσεις υπηρεσιών αυτού 
του είδους. Ειδικότερα, οι εν λόγω 
εκθέσεις έχει αποδειχθεί ότι δεν βοηθούν 
τους επαγγελματίες πελάτες σε ιδιαιτέρως 
ασταθείς αγορές, δεδομένου ότι οι 
εκθέσεις αυτές παρέχονται με υψηλή 
συχνότητα και σε μεγάλο αριθμό. Συχνά, η 
αντίδραση των επαγγελματιών πελατών 
στις συγκεκριμένες εκθέσεις υπηρεσιών 
είναι είτε να μην τις διαβάζουν είτε να 
λαμβάνουν ταχείες επενδυτικές 
αποφάσεις, αντί να συνεχίζουν μια 
μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική. 
Επομένως, οι επιλέξιμοι 
αντισυμβαλλόμενοι δεν θα πρέπει να 
λαμβάνουν πλέον τέτοιου είδους εκθέσεις 
υπηρεσιών. Ωστόσο, οι επαγγελματίες 
πελάτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
επιλογής να λαμβάνουν τις εν λόγω 
εκθέσεις υπηρεσιών.

(7) Πελάτες που διατηρούν σταθερή 
σχέση με επιχείρηση επενδύσεων 
λαμβάνουν υποχρεωτικές εκθέσεις 
υπηρεσιών, είτε σε περιοδική βάση είτε 
βάσει δεικτών ενεργοποίησης. Ούτε οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων ούτε οι 
επαγγελματίες πελάτες τους θεωρούν 
χρήσιμες τις εκθέσεις υπηρεσιών αυτού 
του είδους. Οι εν λόγω εκθέσεις ενδέχεται 
να μην βοηθούν τους επαγγελματίες 
πελάτες σε ιδιαιτέρως ασταθείς αγορές, 
δεδομένου ότι οι εκθέσεις αυτές 
παρέχονται με υψηλή συχνότητα και σε 
μεγάλο αριθμό. Επομένως, οι επιλέξιμοι 
αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να μην λαμβάνουν πλέον 
τέτοιου είδους εκθέσεις υπηρεσιών. 
Ωστόσο, οι επαγγελματίες πελάτες θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής 
να λαμβάνουν τις εν λόγω εκθέσεις 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 32
Ernest Urtasun
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για λόγους διευκόλυνσης της 
επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων 
επενδύσεων και των πελατών τους και, 
κατ’ επέκταση, της ίδιας της επενδυτικής 
διαδικασίας, οι επενδυτικές πληροφορίες 
δεν θα πρέπει πλέον να παρέχονται σε 
έντυπη μορφή, αλλά με ηλεκτρονικά μέσα, 
ως προκαθορισμένη επιλογή. Ωστόσο, οι 
ιδιώτες πελάτες θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ζητούν τη συνέχιση της 
παροχής πληροφοριών σε έντυπη μορφή.

(9) Για λόγους διευκόλυνσης της 
επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων 
επενδύσεων και των πελατών τους και, 
κατ’ επέκταση, της ίδιας της επενδυτικής 
διαδικασίας, οι επενδυτικές πληροφορίες 
δεν θα πρέπει πλέον να παρέχονται σε 
έντυπη μορφή, αλλά με ηλεκτρονικά μέσα, 
ως προκαθορισμένη επιλογή. Ωστόσο, οι 
ιδιώτες πελάτες θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να συνεχίζουν να λαμβάνουν 
πληροφορίες σε έντυπη μορφή, εκτός εάν 
επιλέξουν μέσω του διαδικτύου να 
λαμβάνουν πληροφορίες σε ηλεκτρονική 
μορφή.

Or. en

Τροπολογία 33
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η MiFID II παρέχει τη 
δυνατότητα σε πεπειραμένους πελάτες να 
ταξινομούνται ως επαγγελματίες 
επενδυτές οι οποίοι επωφελούνται από 
λιγότερο αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο. 
Τα όρια για τέτοιου είδους ταξινόμηση 
έχουν αποδειχθεί τόσο υψηλά, ώστε 
ουσιαστικά είναι απαγορευτικά για την 
ταξινόμηση επενδυτών ως 
επαγγελματιών. Ως εκ τούτου, το 
κριτήριο του αριθμού συναλλαγών θα 
πρέπει να μειωθεί σε 15 ανά έτος.

Or. en
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Τροπολογία 34
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Η MiFID II υποχρεώνει τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου να 
ενημερώνουν τους πελάτες εάν η αξία του 
χαρτοφυλακίου τους μειωθεί κατά 10 % 
(και σε σημεία πολλαπλάσια του 
ποσοστού αυτού). Η εμπειρία της 
αστάθειας της αγοράς που προκλήθηκε 
από την πανδημία αποδεικνύει ότι το όριο 
αυτό είναι εξαιρετικά ευαίσθητο, γεγονός 
που ενδέχεται να οδηγήσει τους πελάτες 
να προσαρμόζουν συχνά τη σύνθεση του 
χαρτοφυλακίου τους, ενδεχομένως μέσω 
της ζημιογόνου πώλησης προϊόντων. 
Αυτό ενδέχεται να μην είναι εν τέλει 
μακροπρόθεσμα συμφέρον για τον 
πελάτη, και για αυτόν τον λόγο το όριο 
υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να αυξηθεί 
σε αρχική μείωση της αξίας κατά 20 %.

Or. en

Τροπολογία 35
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η γνωστοποίηση ζημιών στο 
τέλος της ημέρας παρέχει πολύτιμες 
πληροφορίες στους πελάτες, με 
αποτέλεσμα να βελτιώνεται η διαφάνεια 
και να οικοδομείται εμπιστοσύνη για τους 
τελικούς πελάτες στο πλαίσιο των 
επενδύσεων. Οι πελάτες θα πρέπει να 
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ενημερώνονται για την απόδοση του 
χαρτοφυλακίου τους και την υποτίμηση 
της αρχικής τους επένδυσης. Στην 
περίπτωση της διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου, το όριο αυτό θα πρέπει 
να καθοριστεί αρχικά σε υποτίμηση της 
τάξης του 10 %, και στη συνέχεια σε 
πολλαπλάσια του 10 %, της συνολικής 
αξίας του συνολικού χαρτοφυλακίου και 
δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε 
μεμονωμένες συμμετοχές. Λόγω της 
αυξημένης σημασίας τους, οι απαιτήσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 62 του 
κατ᾽ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2017/565 θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 36
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Δεν προβλέπονται αλλαγές στα 
όρια γνωστοποίησης ζημιών στο πλαίσιο 
της παρούσας αναθεώρησης και δεν 
ορίζονται σε νομοθεσία επιπέδου 1.

Or. en

Τροπολογία 37
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9γ) Παρόλο που το καθεστώς 
διαχωρισμού για την έρευνα στον τομέα 
των επενδύσεων έχει συμβάλει στην 



AM\1215497EL.docx 21/98 PE658.929v01-00

EL

αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά το 
κόστος της έρευνας, έχει επίσης 
αποδειχθεί ότι αποτελεί εμπόδιο στην 
παροχή έρευνας στον τομέα των μετοχών 
για τις μικρές εταιρείες. Θα πρέπει, 
επομένως, να εισαχθεί ειδική εξαίρεση 
από τους κανόνες διαχωρισμού για τις 
εταιρείες μικρής και μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης με χρηματιστηριακή 
αξία έως 10 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 38
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9γ) Αμέσως μετά την πανδημία της 
νόσου COVID-19, οι εκδότες, και ιδίως οι 
εταιρείες μικρής και μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, πρέπει να στηριχθούν 
από ισχυρές κεφαλαιαγορές. Η έρευνα για 
τους εκδότες μικρής και μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης και για το σταθερό 
εισόδημα (μεταξύ άλλων η έρευνα για τις 
τιμές, τις πιστώσεις και τον δανεισμό) 
είναι απαραίτητη για να βοηθήσει τους 
εκδότες να συνδεθούν με επενδυτές. Η εν 
λόγω έρευνα αυξάνει την ορατότητα των 
εκδοτών και, επομένως, εξασφαλίζει 
επαρκές επίπεδο επενδύσεων και 
ρευστότητας.

Or. en

Τροπολογία 39
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 δ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9δ) Η έρευνα για τους εκδότες μικρής 
και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και για 
τους τίτλους σταθερού εισοδήματος έχει 
μειωθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Για να 
μειωθεί η επιβάρυνση των επιχειρήσεων 
επενδύσεων και να προωθηθεί η 
ερευνητική κάλυψη των εκδοτών μικρής 
και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και των 
τίτλων σταθερού εισοδήματος, θα πρέπει 
να μειωθούν οι απαιτήσεις σχετικά με την 
έρευνα που επιβάλλονται στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων. Όταν η έρευνα 
παρέχεται αποκλειστικά σε εκδότες 
μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και 
τίτλους σταθερού εισοδήματος, οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων θα έχουν την 
επιλογή είτε να τηρούν τους κανόνες που 
ισχύουν ήδη, είτε να ακολουθούν ένα 
εναλλακτικό καθεστώς ελάφρυνσης. Το εν 
λόγω εναλλακτικό καθεστώς θα πρέπει να 
έχει προαιρετικό χαρακτήρα, ούτως ώστε 
οι επιχειρήσεις επενδύσεων, ακόμη και 
όταν πραγματοποιούν συναλλαγές 
εκδοτών μικρής και μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, να μην είναι 
υποχρεωμένες να τροποποιούν τα 
συστήματα ΤΠ, σε σχέση με την πολιτική 
τους και τα λογιστικά τους συστήματα, 
εάν δεν το επιθυμούν. Η εξαίρεση αυτή, 
επομένως, θα ωφελήσει κυρίως τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
εξειδικεύονται σε επενδύσεις μικρής και 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, αλλά 
ταυτόχρονα θα παράσχει στις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις επενδύσεων που 
περιλαμβάνουν ειδικό τμήμα για 
διαπραγματεύσεις μικρής και μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης την επιλογή 
συμμετοχής σε αυτήν την εξαίρεση.

Or. en

Τροπολογία 40
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9ε) Στο πλαίσιο του εν λόγω νέου 
καθεστώτος ελάφρυνσης, οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων θα έχουν ειδικότερα τη 
δυνατότητα να πληρώνουν από κοινού για 
την παροχή έρευνας και την παροχή 
υπηρεσιών εκτέλεσης. Για να 
διασφαλιστεί η διαφάνεια, η από κοινού 
πληρωμή θα είναι δυνατή μόνον υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις σε σχέση με τις 
πληροφορίες του παρόχου έρευνας και 
τους πελάτες των επιχειρήσεων 
επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 41
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
επανεξετάζει το καθεστώς σχετικά με την 
έρευνα στον τομέα των επενδύσεων 
προκειμένου να αξιολογήσει την εξαίρεση 
από τον κανόνα διαχωρισμού για 
οποιοδήποτε είδος έρευνας. Η 
επανεξέταση αυτή θα πρέπει επίσης να 
βασίζεται στα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης που 
πραγματοποιήθηκε από την ίδια την 
Επιτροπή σχετικά με την αναθεώρηση 
του κανονιστικού πλαισίου της MiFID 
και του MiFIR.

Or. en



PE658.929v01-00 24/98 AM\1215497EL.docx

EL

Τροπολογία 42
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
επανεξετάζει το καθεστώς σχετικά με την 
έρευνα στον τομέα των επενδύσεων 
προκειμένου να αξιολογήσει την εξαίρεση 
από τον κανόνα διαχωρισμού για 
οποιοδήποτε είδος έρευνας. Η 
επανεξέταση αυτή θα πρέπει επίσης να 
βασίζεται στα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης που 
πραγματοποιήθηκε από την ίδια την 
Επιτροπή σχετικά με την αναθεώρηση 
του κανονιστικού πλαισίου της MiFID 
και του MiFIR.

Or. en

Τροπολογία 43
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η οδηγία 2014/65/ΕΕ επιτρέπει 
στα πρόσωπα που πραγματοποιούν 
συναλλαγές παραγώγων επί 
εμπορευμάτων, δικαιωμάτων εκπομπής 
και παραγώγων επί δικαιωμάτων 
εκπομπής σε επαγγελματική βάση να 
κάνουν χρήση εξαίρεσης από την άδεια 
λειτουργίας ως επιχείρησης επενδύσεων, 
σε περίπτωση που η εμπορική τους 
δραστηριότητα είναι παρεπόμενη της 
κύριας δραστηριότητάς τους. Τα 
πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για το 
κριτήριο παρεπόμενης δραστηριότητας 
υποχρεούνται να ενημερώνουν σε ετήσια 
βάση τη σχετική αρμόδια αρχή ότι 

διαγράφεται
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κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής 
και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία 
για την εκπλήρωση των δύο ποσοτικών 
κριτηρίων που καθορίζουν αν η εμπορική 
τους δραστηριότητα είναι παρεπόμενη 
της κύριας δραστηριότητάς τους. Στο 
πλαίσιο του πρώτου κριτηρίου γίνεται 
σύγκριση του μεγέθους της 
κερδοσκοπικής συναλλακτικής 
δραστηριότητας μιας οντότητας με τη 
συνολική συναλλακτική δραστηριότητα 
στην Ένωση βάσει κατηγορίας στοιχείων 
ενεργητικού. Στο πλαίσιο του δεύτερου 
κριτηρίου γίνεται σύγκριση του μεγέθους 
της κερδοσκοπικής συναλλακτικής 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των κατηγοριών στοιχείων 
ενεργητικού, με τη συνολική 
συναλλακτική δραστηριότητα σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα από την 
οντότητα σε επίπεδο ομίλου. Υπάρχει μια 
εναλλακτική μορφή του δεύτερου 
κριτηρίου, η οποία συνίσταται στη 
σύγκριση του εκτιμώμενου κεφαλαίου 
που χρησιμοποιείται για την 
κερδοσκοπική συναλλακτική 
δραστηριότητα με το πραγματικό ύψος 
του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται σε 
επίπεδο ομίλου για την κύρια 
δραστηριότητα. Τα εν λόγω ποσοτικά 
κριτήρια είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκα και 
δεν έχουν μεταβάλει την υφιστάμενη 
κατάσταση όσον αφορά τα πρόσωπα που 
είναι επιλέξιμα για την εξαίρεση. Κατά 
συνέπεια, η εξαίρεση θα πρέπει να 
βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε 
ποιοτικά στοιχεία. Τα πρόσωπα που είναι 
επιλέξιμα για την εξαίρεση, 
περιλαμβανομένων των ειδικών 
διαπραγματευτών, διενεργούν συναλλαγές 
για ίδιο λογαριασμό, ή παρέχουν άλλες 
επενδυτικές υπηρεσίες εκτός των 
συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, σε 
πελάτες ή προμηθευτές της κύριας 
δραστηριότητάς τους. Η εξαίρεση είναι 
διαθέσιμη τόσο για μεμονωμένες 
περιπτώσεις όσο και σε συγκεντρωτική 
βάση, όταν πρόκειται για δευτερεύουσα 
δραστηριότητα που εξετάζεται σε επίπεδο 
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ομίλου. Η συγκεκριμένη εξαίρεση δεν θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμη για πρόσωπα 
τα οποία εφαρμόζουν τεχνική 
αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας ή ανήκουν σε όμιλο του 
οποίου η κύρια δραστηριότητα είναι η 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή η 
άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων ή η 
άσκηση δραστηριοτήτων υπό την 
ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή σε 
σχέση με παράγωγα επί εμπορευμάτων. 
Όλες οι διατάξεις που αφορούν τα 
ποσοτικά στοιχεία θα πρέπει να 
διαγραφούν.

Or. en

Τροπολογία 44
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η οδηγία 2014/65/ΕΕ επιτρέπει 
στα πρόσωπα που πραγματοποιούν 
συναλλαγές παραγώγων επί 
εμπορευμάτων, δικαιωμάτων εκπομπής 
και παραγώγων επί δικαιωμάτων 
εκπομπής σε επαγγελματική βάση να 
κάνουν χρήση εξαίρεσης από την άδεια 
λειτουργίας ως επιχείρησης επενδύσεων, 
σε περίπτωση που η εμπορική τους 
δραστηριότητα είναι παρεπόμενη της 
κύριας δραστηριότητάς τους. Τα 
πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για το 
κριτήριο παρεπόμενης δραστηριότητας 
υποχρεούνται να ενημερώνουν σε ετήσια 
βάση τη σχετική αρμόδια αρχή ότι 
κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής 
και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία 
για την εκπλήρωση των δύο ποσοτικών 
κριτηρίων που καθορίζουν αν η εμπορική 
τους δραστηριότητα είναι παρεπόμενη 
της κύριας δραστηριότητάς τους. Στο 

διαγράφεται
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πλαίσιο του πρώτου κριτηρίου γίνεται 
σύγκριση του μεγέθους της 
κερδοσκοπικής συναλλακτικής 
δραστηριότητας μιας οντότητας με τη 
συνολική συναλλακτική δραστηριότητα 
στην Ένωση βάσει κατηγορίας στοιχείων 
ενεργητικού. Στο πλαίσιο του δεύτερου 
κριτηρίου γίνεται σύγκριση του μεγέθους 
της κερδοσκοπικής συναλλακτικής 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των κατηγοριών στοιχείων 
ενεργητικού, με τη συνολική 
συναλλακτική δραστηριότητα σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα από την 
οντότητα σε επίπεδο ομίλου. Υπάρχει μια 
εναλλακτική μορφή του δεύτερου 
κριτηρίου, η οποία συνίσταται στη 
σύγκριση του εκτιμώμενου κεφαλαίου 
που χρησιμοποιείται για την 
κερδοσκοπική συναλλακτική 
δραστηριότητα με το πραγματικό ύψος 
του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται σε 
επίπεδο ομίλου για την κύρια 
δραστηριότητα. Τα εν λόγω ποσοτικά 
κριτήρια είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκα και 
δεν έχουν μεταβάλει την υφιστάμενη 
κατάσταση όσον αφορά τα πρόσωπα που 
είναι επιλέξιμα για την εξαίρεση. Κατά 
συνέπεια, η εξαίρεση θα πρέπει να 
βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε 
ποιοτικά στοιχεία. Τα πρόσωπα που είναι 
επιλέξιμα για την εξαίρεση, 
περιλαμβανομένων των ειδικών 
διαπραγματευτών, διενεργούν συναλλαγές 
για ίδιο λογαριασμό, ή παρέχουν άλλες 
επενδυτικές υπηρεσίες εκτός των 
συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, σε 
πελάτες ή προμηθευτές της κύριας 
δραστηριότητάς τους. Η εξαίρεση είναι 
διαθέσιμη τόσο για μεμονωμένες 
περιπτώσεις όσο και σε συγκεντρωτική 
βάση, όταν πρόκειται για δευτερεύουσα 
δραστηριότητα που εξετάζεται σε επίπεδο 
ομίλου. Η συγκεκριμένη εξαίρεση δεν θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμη για πρόσωπα 
τα οποία εφαρμόζουν τεχνική 
αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής 
συχνότητας ή ανήκουν σε όμιλο του 
οποίου η κύρια δραστηριότητα είναι η 
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παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή η 
άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων ή η 
άσκηση δραστηριοτήτων υπό την 
ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή σε 
σχέση με παράγωγα επί εμπορευμάτων. 
Όλες οι διατάξεις που αφορούν τα 
ποσοτικά στοιχεία θα πρέπει να 
διαγραφούν.

Or. en

Τροπολογία 45
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η οδηγία 2014/65/ΕΕ επιτρέπει στα 
πρόσωπα που πραγματοποιούν συναλλαγές 
παραγώγων επί εμπορευμάτων, 
δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων επί 
δικαιωμάτων εκπομπής σε επαγγελματική 
βάση να κάνουν χρήση εξαίρεσης από την 
άδεια λειτουργίας ως επιχείρησης 
επενδύσεων, σε περίπτωση που η εμπορική 
τους δραστηριότητα είναι παρεπόμενη της 
κύριας δραστηριότητάς τους. Τα πρόσωπα 
που υποβάλλουν αίτηση για το κριτήριο 
παρεπόμενης δραστηριότητας 
υποχρεούνται να ενημερώνουν σε ετήσια 
βάση τη σχετική αρμόδια αρχή ότι κάνουν 
χρήση της δυνατότητας αυτής και να 
παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την 
εκπλήρωση των δύο ποσοτικών κριτηρίων 
που καθορίζουν αν η εμπορική τους 
δραστηριότητα είναι παρεπόμενη της 
κύριας δραστηριότητάς τους. Στο πλαίσιο 
του πρώτου κριτηρίου γίνεται σύγκριση 
του μεγέθους της κερδοσκοπικής 
συναλλακτικής δραστηριότητας μιας 
οντότητας με τη συνολική συναλλακτική 
δραστηριότητα στην Ένωση βάσει 
κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού. Στο 
πλαίσιο του δεύτερου κριτηρίου γίνεται 
σύγκριση του μεγέθους της κερδοσκοπικής 

(10) Η οδηγία 2014/65/ΕΕ επιτρέπει στα 
πρόσωπα που πραγματοποιούν συναλλαγές 
παραγώγων επί εμπορευμάτων, 
δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων επί 
δικαιωμάτων εκπομπής σε επαγγελματική 
βάση να κάνουν χρήση εξαίρεσης από την 
άδεια λειτουργίας ως επιχείρησης 
επενδύσεων, σε περίπτωση που η εμπορική 
τους δραστηριότητα είναι παρεπόμενη της 
κύριας δραστηριότητάς τους. Τα πρόσωπα 
που υποβάλλουν αίτηση για το κριτήριο 
παρεπόμενης δραστηριότητας 
υποχρεούνται να ενημερώνουν σε ετήσια 
βάση τη σχετική αρμόδια αρχή ότι κάνουν 
χρήση της δυνατότητας αυτής και να 
παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την 
εκπλήρωση των δύο ποσοτικών κριτηρίων 
που καθορίζουν αν η εμπορική τους 
δραστηριότητα είναι παρεπόμενη της 
κύριας δραστηριότητάς τους. Στο πλαίσιο 
του πρώτου κριτηρίου γίνεται σύγκριση 
του μεγέθους της κερδοσκοπικής 
συναλλακτικής δραστηριότητας μιας 
οντότητας με τη συνολική συναλλακτική 
δραστηριότητα στην Ένωση βάσει 
κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού. Στο 
πλαίσιο του δεύτερου κριτηρίου γίνεται 
σύγκριση του μεγέθους της κερδοσκοπικής 



AM\1215497EL.docx 29/98 PE658.929v01-00

EL

συναλλακτικής δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού, με τη 
συνολική συναλλακτική δραστηριότητα σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα από την οντότητα 
σε επίπεδο ομίλου. Υπάρχει μια 
εναλλακτική μορφή του δεύτερου 
κριτηρίου, η οποία συνίσταται στη 
σύγκριση του εκτιμώμενου κεφαλαίου που 
χρησιμοποιείται για την κερδοσκοπική 
συναλλακτική δραστηριότητα με το 
πραγματικό ύψος του κεφαλαίου που 
χρησιμοποιείται σε επίπεδο ομίλου για την 
κύρια δραστηριότητα. Τα εν λόγω 
ποσοτικά κριτήρια είναι ιδιαιτέρως 
πολύπλοκα και δεν έχουν μεταβάλει την 
υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά τα 
πρόσωπα που είναι επιλέξιμα για την 
εξαίρεση. Κατά συνέπεια, η εξαίρεση θα 
πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και 
μόνο σε ποιοτικά στοιχεία. Τα πρόσωπα 
που είναι επιλέξιμα για την εξαίρεση, 
περιλαμβανομένων των ειδικών 
διαπραγματευτών, διενεργούν συναλλαγές 
για ίδιο λογαριασμό, ή παρέχουν άλλες 
επενδυτικές υπηρεσίες εκτός των 
συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, σε 
πελάτες ή προμηθευτές της κύριας 
δραστηριότητάς τους. Η εξαίρεση είναι 
διαθέσιμη τόσο για μεμονωμένες 
περιπτώσεις όσο και σε συγκεντρωτική 
βάση, όταν πρόκειται για δευτερεύουσα 
δραστηριότητα που εξετάζεται σε επίπεδο 
ομίλου. Η συγκεκριμένη εξαίρεση δεν θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμη για πρόσωπα τα 
οποία εφαρμόζουν τεχνική αλγοριθμικών 
συναλλαγών υψηλής συχνότητας ή 
ανήκουν σε όμιλο του οποίου η κύρια 
δραστηριότητα είναι η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών ή η άσκηση 
τραπεζικών δραστηριοτήτων ή η άσκηση 
δραστηριοτήτων υπό την ιδιότητα του 
ειδικού διαπραγματευτή σε σχέση με 
παράγωγα επί εμπορευμάτων. Όλες οι 
διατάξεις που αφορούν τα ποσοτικά 
στοιχεία θα πρέπει να διαγραφούν.

συναλλακτικής δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού, με τη 
συνολική συναλλακτική δραστηριότητα σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα από την οντότητα 
σε επίπεδο ομίλου. Υπάρχει μια 
εναλλακτική μορφή του δεύτερου 
κριτηρίου, η οποία συνίσταται στη 
σύγκριση του εκτιμώμενου κεφαλαίου που 
χρησιμοποιείται για την κερδοσκοπική 
συναλλακτική δραστηριότητα με το 
πραγματικό ύψος του κεφαλαίου που 
χρησιμοποιείται σε επίπεδο ομίλου για την 
κύρια δραστηριότητα. Τα εν λόγω 
ποσοτικά κριτήρια θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να αποτελούν τον 
βασικό κανόνα για την εξαίρεση της 
παρεπόμενης δραστηριότητας. Ως 
εναλλακτικό μέτρο, οι εθνικές εποπτικές 
αρχές ενδέχεται να εξουσιοδοτηθούν να 
βασίζονται σε ποιοτικά στοιχεία, με την 
επιφύλαξη σαφώς ορισμένων 
προϋποθέσεων. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να παράσχει καθοδήγηση 
σε περιστάσεις όπου οι εθνικές αρχές θα 
μπορούσαν να εφαρμόσουν μια ποιοτική 
προσέγγιση, καθώς και να αναπτύξουν 
σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
για τα ποιοτικά κριτήρια. Τα πρόσωπα 
που είναι επιλέξιμα για την εξαίρεση, 
περιλαμβανομένων των ειδικών 
διαπραγματευτών, διενεργούν συναλλαγές 
για ίδιο λογαριασμό, ή παρέχουν άλλες 
επενδυτικές υπηρεσίες εκτός των 
συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, σε 
πελάτες ή προμηθευτές της κύριας 
δραστηριότητάς τους. Η εξαίρεση θα είναι 
διαθέσιμη τόσο για μεμονωμένες 
περιπτώσεις όσο και σε συγκεντρωτική 
βάση, όταν πρόκειται για δευτερεύουσα 
δραστηριότητα που εξετάζεται σε επίπεδο 
ομίλου. Η συγκεκριμένη εξαίρεση δεν θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμη για πρόσωπα τα 
οποία εφαρμόζουν τεχνική αλγοριθμικών 
συναλλαγών υψηλής συχνότητας ή 
ανήκουν σε όμιλο του οποίου η κύρια 
δραστηριότητα είναι η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών ή η άσκηση 
τραπεζικών δραστηριοτήτων ή η άσκηση 
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δραστηριοτήτων υπό την ιδιότητα του 
ειδικού διαπραγματευτή σε σχέση με 
παράγωγα επί εμπορευμάτων. Όλες οι 
διατάξεις που αφορούν τα ποσοτικά 
στοιχεία θα πρέπει να διαγραφούν.

Or. en

Τροπολογία 46
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η οδηγία 2014/65/ΕΕ επιτρέπει στα 
πρόσωπα που πραγματοποιούν συναλλαγές 
παραγώγων επί εμπορευμάτων, 
δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων επί 
δικαιωμάτων εκπομπής σε επαγγελματική 
βάση να κάνουν χρήση εξαίρεσης από την 
άδεια λειτουργίας ως επιχείρησης 
επενδύσεων, σε περίπτωση που η εμπορική 
τους δραστηριότητα είναι παρεπόμενη της 
κύριας δραστηριότητάς τους. Τα πρόσωπα 
που υποβάλλουν αίτηση για το κριτήριο 
παρεπόμενης δραστηριότητας 
υποχρεούνται να ενημερώνουν σε ετήσια 
βάση τη σχετική αρμόδια αρχή ότι κάνουν 
χρήση της δυνατότητας αυτής και να 
παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την 
εκπλήρωση των δύο ποσοτικών κριτηρίων 
που καθορίζουν αν η εμπορική τους 
δραστηριότητα είναι παρεπόμενη της 
κύριας δραστηριότητάς τους. Στο πλαίσιο 
του πρώτου κριτηρίου γίνεται σύγκριση 
του μεγέθους της κερδοσκοπικής 
συναλλακτικής δραστηριότητας μιας 
οντότητας με τη συνολική συναλλακτική 
δραστηριότητα στην Ένωση βάσει 
κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού. Στο 
πλαίσιο του δεύτερου κριτηρίου γίνεται 
σύγκριση του μεγέθους της κερδοσκοπικής 
συναλλακτικής δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού, με τη 

(10) Η οδηγία 2014/65/ΕΕ επιτρέπει στα 
πρόσωπα που πραγματοποιούν συναλλαγές 
παραγώγων επί εμπορευμάτων, 
δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων επί 
δικαιωμάτων εκπομπής σε επαγγελματική 
βάση να κάνουν χρήση εξαίρεσης από την 
άδεια λειτουργίας ως επιχείρησης 
επενδύσεων, σε περίπτωση που η εμπορική 
τους δραστηριότητα είναι παρεπόμενη της 
κύριας δραστηριότητάς τους. Τα πρόσωπα 
που υποβάλλουν αίτηση για το κριτήριο 
παρεπόμενης δραστηριότητας 
υποχρεούνται να ενημερώνουν σε ετήσια 
βάση τη σχετική αρμόδια αρχή ότι κάνουν 
χρήση της δυνατότητας αυτής και να 
παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την 
εκπλήρωση των δύο ποσοτικών κριτηρίων 
που καθορίζουν αν η εμπορική τους 
δραστηριότητα είναι παρεπόμενη της 
κύριας δραστηριότητάς τους. Στο πλαίσιο 
του πρώτου κριτηρίου γίνεται σύγκριση 
του μεγέθους της κερδοσκοπικής 
συναλλακτικής δραστηριότητας μιας 
οντότητας με τη συνολική συναλλακτική 
δραστηριότητα στην Ένωση βάσει 
κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού. Στο 
πλαίσιο του δεύτερου κριτηρίου γίνεται 
σύγκριση του μεγέθους της κερδοσκοπικής 
συναλλακτικής δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού, με τη 
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συνολική συναλλακτική δραστηριότητα σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα από την οντότητα 
σε επίπεδο ομίλου. Υπάρχει μια 
εναλλακτική μορφή του δεύτερου 
κριτηρίου, η οποία συνίσταται στη 
σύγκριση του εκτιμώμενου κεφαλαίου που 
χρησιμοποιείται για την κερδοσκοπική 
συναλλακτική δραστηριότητα με το 
πραγματικό ύψος του κεφαλαίου που 
χρησιμοποιείται σε επίπεδο ομίλου για την 
κύρια δραστηριότητα. Τα εν λόγω 
ποσοτικά κριτήρια είναι ιδιαιτέρως 
πολύπλοκα και δεν έχουν μεταβάλει την 
υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά τα 
πρόσωπα που είναι επιλέξιμα για την 
εξαίρεση. Κατά συνέπεια, η εξαίρεση θα 
πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο 
σε ποιοτικά στοιχεία. Τα πρόσωπα που 
είναι επιλέξιμα για την εξαίρεση, 
περιλαμβανομένων των ειδικών 
διαπραγματευτών, διενεργούν συναλλαγές 
για ίδιο λογαριασμό, ή παρέχουν άλλες 
επενδυτικές υπηρεσίες εκτός των 
συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, σε 
πελάτες ή προμηθευτές της κύριας 
δραστηριότητάς τους. Η εξαίρεση είναι 
διαθέσιμη τόσο για μεμονωμένες 
περιπτώσεις όσο και σε συγκεντρωτική 
βάση, όταν πρόκειται για δευτερεύουσα 
δραστηριότητα που εξετάζεται σε επίπεδο 
ομίλου. Η συγκεκριμένη εξαίρεση δεν θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμη για πρόσωπα τα 
οποία εφαρμόζουν τεχνική αλγοριθμικών 
συναλλαγών υψηλής συχνότητας ή 
ανήκουν σε όμιλο του οποίου η κύρια 
δραστηριότητα είναι η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών ή η άσκηση 
τραπεζικών δραστηριοτήτων ή η άσκηση 
δραστηριοτήτων υπό την ιδιότητα του 
ειδικού διαπραγματευτή σε σχέση με 
παράγωγα επί εμπορευμάτων. Όλες οι 
διατάξεις που αφορούν τα ποσοτικά 
στοιχεία θα πρέπει να διαγραφούν.

συνολική συναλλακτική δραστηριότητα σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα από την οντότητα 
σε επίπεδο ομίλου. Υπάρχει μια 
εναλλακτική μορφή του δεύτερου 
κριτηρίου, η οποία συνίσταται στη 
σύγκριση του εκτιμώμενου κεφαλαίου που 
χρησιμοποιείται για την κερδοσκοπική 
συναλλακτική δραστηριότητα με το 
πραγματικό ύψος του κεφαλαίου που 
χρησιμοποιείται σε επίπεδο ομίλου για την 
κύρια δραστηριότητα. Τα εν λόγω 
ποσοτικά κριτήρια είναι ιδιαιτέρως 
πολύπλοκα και δεν έχουν μεταβάλει την 
υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά τα 
πρόσωπα που είναι επιλέξιμα για την 
εξαίρεση. Κατά συνέπεια, η εξαίρεση θα 
πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο 
σε ποιοτικά στοιχεία. Για να υπάρχει 
ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση σε όλα τα 
κράτη μέλη, η ΕΑΚΑΑ παρέχει ποιοτική 
καθοδήγηση. Τα πρόσωπα που είναι 
επιλέξιμα για την εξαίρεση, 
περιλαμβανομένων των ειδικών 
διαπραγματευτών, διενεργούν συναλλαγές 
για ίδιο λογαριασμό, ή παρέχουν άλλες 
επενδυτικές υπηρεσίες εκτός των 
συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, σε 
πελάτες ή προμηθευτές της κύριας 
δραστηριότητάς τους. Η εξαίρεση είναι 
διαθέσιμη τόσο για μεμονωμένες 
περιπτώσεις όσο και σε συγκεντρωτική 
βάση, όταν πρόκειται για δευτερεύουσα 
δραστηριότητα που εξετάζεται σε επίπεδο 
ομίλου. Η συγκεκριμένη εξαίρεση δεν θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμη για πρόσωπα τα 
οποία εφαρμόζουν τεχνική αλγοριθμικών 
συναλλαγών υψηλής συχνότητας ή 
ανήκουν σε όμιλο του οποίου η κύρια 
δραστηριότητα είναι η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών ή η άσκηση 
τραπεζικών δραστηριοτήτων ή η άσκηση 
δραστηριοτήτων υπό την ιδιότητα του 
ειδικού διαπραγματευτή σε σχέση με 
παράγωγα επί εμπορευμάτων. Όλες οι 
διατάξεις που αφορούν τα ποσοτικά 
στοιχεία θα πρέπει να διαγραφούν.
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Τροπολογία 47
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι αρμόδιες αρχές πρέπει επί του 
παρόντος να ορίζουν και να εφαρμόζουν 
όρια θέσης σχετικά με το μέγεθος της 
καθαρής θέσης που μπορεί να κατέχει 
ανά πάσα στιγμή ένα πρόσωπο σε 
παράγωγα επί εμπορευμάτων που 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε τόπους διαπραγμάτευσης και σε 
οικονομικά ισοδύναμες συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που 
ορίζονται από την Επιτροπή. Δεδομένου 
ότι έχει αποδειχθεί ότι το καθεστώς 
ορίων θέσης δεν ευνοεί την ανάπτυξη 
νέων αγορών εμπορευμάτων, οι 
εκκολαπτόμενες αγορές εμπορευμάτων 
θα πρέπει να εξαιρούνται από το 
καθεστώς ορίων θέσης. Αντιθέτως, τα 
όρια θέσης θα πρέπει να ισχύουν μόνο για 
τα παράγωγα επί εμπορευμάτων που 
θεωρούνται σημαντικά ή κρίσιμης 
σημασίας παράγωγα επί εμπορευμάτων 
και τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων τους. Σημαντικά ή κρίσιμης 
σημασίας παράγωγα είναι τα παράγωγα 
επί ενεργειακών εμπορευμάτων με 
ανοικτή θέση τουλάχιστον 
300 000 παρτίδων για περίοδο ενός έτους. 
Λόγω της κρίσιμης σημασίας που έχουν 
για τους πολίτες, τα γεωργικά 
εμπορεύματα με υποκείμενο μέσο που 
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση 
και οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων τους θα εξακολουθήσουν να 
υπάγονται στο ισχύον καθεστώς ορίων 
θέσης. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να λάβει 
εντολή να αναπτύξει σχέδια ρυθμιστικών 
προτύπων για τον προσδιορισμό των 
γεωργικών εμπορευμάτων με υποκείμενο 
μέσο που προορίζεται για ανθρώπινη 

διαγράφεται
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κατανάλωση τα οποία υπόκεινται σε όρια 
θέσης, καθώς και των σημαντικών ή 
κρίσιμης σημασίας παραγώγων που 
υπόκεινται σε όρια θέσης. Όσον αφορά τα 
σημαντικά και κρίσιμης σημασίας 
παράγωγα, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις 300 000 παρτίδες 
ανοικτής θέσης για περίοδο ενός έτους, 
τον αριθμό των συμμετεχόντων στην 
αγορά και το υποκείμενο εμπόρευμα.

Or. en

Τροπολογία 48
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι αρμόδιες αρχές πρέπει επί του 
παρόντος να ορίζουν και να εφαρμόζουν 
όρια θέσης σχετικά με το μέγεθος της 
καθαρής θέσης που μπορεί να κατέχει 
ανά πάσα στιγμή ένα πρόσωπο σε 
παράγωγα επί εμπορευμάτων που 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε τόπους διαπραγμάτευσης και σε 
οικονομικά ισοδύναμες συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που 
ορίζονται από την Επιτροπή. Δεδομένου 
ότι έχει αποδειχθεί ότι το καθεστώς 
ορίων θέσης δεν ευνοεί την ανάπτυξη 
νέων αγορών εμπορευμάτων, οι 
εκκολαπτόμενες αγορές εμπορευμάτων 
θα πρέπει να εξαιρούνται από το 
καθεστώς ορίων θέσης. Αντιθέτως, τα 
όρια θέσης θα πρέπει να ισχύουν μόνο για 
τα παράγωγα επί εμπορευμάτων που 
θεωρούνται σημαντικά ή κρίσιμης 
σημασίας παράγωγα επί εμπορευμάτων 
και τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων τους. Σημαντικά ή κρίσιμης 
σημασίας παράγωγα είναι τα παράγωγα 
επί ενεργειακών εμπορευμάτων με 

διαγράφεται
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ανοικτή θέση τουλάχιστον 
300 000 παρτίδων για περίοδο ενός έτους. 
Λόγω της κρίσιμης σημασίας που έχουν 
για τους πολίτες, τα γεωργικά 
εμπορεύματα με υποκείμενο μέσο που 
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση 
και οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων τους θα εξακολουθήσουν να 
υπάγονται στο ισχύον καθεστώς ορίων 
θέσης. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να λάβει 
εντολή να αναπτύξει σχέδια ρυθμιστικών 
προτύπων για τον προσδιορισμό των 
γεωργικών εμπορευμάτων με υποκείμενο 
μέσο που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση τα οποία υπόκεινται σε όρια 
θέσης, καθώς και των σημαντικών ή 
κρίσιμης σημασίας παραγώγων που 
υπόκεινται σε όρια θέσης. Όσον αφορά τα 
σημαντικά και κρίσιμης σημασίας 
παράγωγα, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις 300 000 παρτίδες 
ανοικτής θέσης για περίοδο ενός έτους, 
τον αριθμό των συμμετεχόντων στην 
αγορά και το υποκείμενο εμπόρευμα.

Or. en

Τροπολογία 49
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η οδηγία 2014/65/ΕΕ δεν 
επιτρέπει εξαιρέσεις αντιστάθμισης για 
καμία χρηματοοικονομική οντότητα. 
Πολλοί κατεξοχήν εμπορικοί όμιλοι οι 
οποίοι δημιούργησαν χρηματοοικονομική 
οντότητα για τους συναλλακτικούς τους 
σκοπούς βρέθηκαν σε μια κατάσταση 
στην οποία η χρηματοοικονομική τους 
οντότητα δεν ήταν σε θέση να 
πραγματοποιήσει όλες τις συναλλαγές για 
τον όμιλο, δεδομένου ότι η 
χρηματοοικονομική οντότητα δεν ήταν 

διαγράφεται
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επιλέξιμη για την εξαίρεση 
αντιστάθμισης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει 
να θεσπιστεί αυστηρά καθορισμένη 
εξαίρεση αντιστάθμισης για τους 
χρηματοπιστωτικούς 
αντισυμβαλλομένους. Η εν λόγω εξαίρεση 
αντιστάθμισης θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμη όταν, εντός ενός κατεξοχήν 
εμπορικού ομίλου, ένα πρόσωπο έχει 
καταχωριστεί ως επιχείρηση επενδύσεων 
και πραγματοποιεί συναλλαγές εξ 
ονόματος του συγκεκριμένου εμπορικού 
ομίλου. Προκειμένου η εν λόγω εξαίρεση 
αντιστάθμισης να περιορίζεται μόνο στις 
χρηματοοικονομικές οντότητες που 
πραγματοποιούν συναλλαγές για τις μη 
χρηματοοικονομικές οντότητες εντός του 
κατεξοχήν εμπορικού ομίλου, η 
συγκεκριμένη εξαίρεση αντιστάθμισης θα 
πρέπει να ισχύει για τις θέσεις που 
κατέχονται από την εν λόγω 
χρηματοοικονομική οντότητα και οι 
οποίες έχει διαπιστωθεί ποσοτικά με 
αντικειμενικό τρόπο ότι μειώνουν τους 
κινδύνους που συνδέονται άμεσα με τις 
εμπορικές δραστηριότητες των μη 
χρηματοοικονομικών οντοτήτων του 
ομίλου.
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Τροπολογία 50
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η οδηγία 2014/65/ΕΕ δεν 
επιτρέπει εξαιρέσεις αντιστάθμισης για 
καμία χρηματοοικονομική οντότητα. 
Πολλοί κατεξοχήν εμπορικοί όμιλοι οι 
οποίοι δημιούργησαν χρηματοοικονομική 
οντότητα για τους συναλλακτικούς τους 
σκοπούς βρέθηκαν σε μια κατάσταση 

διαγράφεται
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στην οποία η χρηματοοικονομική τους 
οντότητα δεν ήταν σε θέση να 
πραγματοποιήσει όλες τις συναλλαγές για 
τον όμιλο, δεδομένου ότι η 
χρηματοοικονομική οντότητα δεν ήταν 
επιλέξιμη για την εξαίρεση 
αντιστάθμισης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει 
να θεσπιστεί αυστηρά καθορισμένη 
εξαίρεση αντιστάθμισης για τους 
χρηματοπιστωτικούς 
αντισυμβαλλομένους. Η εν λόγω εξαίρεση 
αντιστάθμισης θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμη όταν, εντός ενός κατεξοχήν 
εμπορικού ομίλου, ένα πρόσωπο έχει 
καταχωριστεί ως επιχείρηση επενδύσεων 
και πραγματοποιεί συναλλαγές εξ 
ονόματος του συγκεκριμένου εμπορικού 
ομίλου. Προκειμένου η εν λόγω εξαίρεση 
αντιστάθμισης να περιορίζεται μόνο στις 
χρηματοοικονομικές οντότητες που 
πραγματοποιούν συναλλαγές για τις μη 
χρηματοοικονομικές οντότητες εντός του 
κατεξοχήν εμπορικού ομίλου, η 
συγκεκριμένη εξαίρεση αντιστάθμισης θα 
πρέπει να ισχύει για τις θέσεις που 
κατέχονται από την εν λόγω 
χρηματοοικονομική οντότητα και οι 
οποίες έχει διαπιστωθεί ποσοτικά με 
αντικειμενικό τρόπο ότι μειώνουν τους 
κινδύνους που συνδέονται άμεσα με τις 
εμπορικές δραστηριότητες των μη 
χρηματοοικονομικών οντοτήτων του 
ομίλου.
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Τροπολογία 51
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ακόμη και σε συμβάσεις 
ρευστότητας, ο αριθμός των 

διαγράφεται
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συμμετεχόντων στην αγορά που ενεργούν 
συνήθως ως ειδικοί διαπραγματευτές σε 
αγορές εμπορευμάτων είναι 
περιορισμένος. Σε περίπτωση που οι εν 
λόγω συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει 
να εφαρμόσουν όρια θέσης, δεν μπορούν 
να είναι το ίδιο αποτελεσματικοί με τους 
ειδικούς διαπραγματευτές. Επομένως, θα 
πρέπει να θεσπιστεί εξαίρεση από το 
καθεστώς ορίων θέσης για τους 
χρηματοπιστωτικούς και μη 
χρηματοπιστωτικούς 
αντισυμβαλλομένους όσον αφορά τις 
θέσεις που προκύπτουν από συναλλαγές 
οι οποίες διενεργούνται για την τήρηση 
υποχρεωτικών διατάξεων περί 
ρευστότητας.

Or. en

Τροπολογία 52
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ακόμη και σε συμβάσεις 
ρευστότητας, ο αριθμός των 
συμμετεχόντων στην αγορά που ενεργούν 
συνήθως ως ειδικοί διαπραγματευτές σε 
αγορές εμπορευμάτων είναι 
περιορισμένος. Σε περίπτωση που οι εν 
λόγω συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει 
να εφαρμόσουν όρια θέσης, δεν μπορούν 
να είναι το ίδιο αποτελεσματικοί με τους 
ειδικούς διαπραγματευτές. Επομένως, θα 
πρέπει να θεσπιστεί εξαίρεση από το 
καθεστώς ορίων θέσης για τους 
χρηματοπιστωτικούς και μη 
χρηματοπιστωτικούς 
αντισυμβαλλομένους όσον αφορά τις 
θέσεις που προκύπτουν από συναλλαγές 
οι οποίες διενεργούνται για την τήρηση 
υποχρεωτικών διατάξεων περί 

διαγράφεται
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ρευστότητας.

Or. en

Τροπολογία 53
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ισχύον καθεστώς ορίων θέσης 
δεν αναγνωρίζει τα μοναδικά 
χαρακτηριστικά των τιτλοποιημένων 
παραγώγων. Ως εκ τούτου, τα 
τιτλοποιημένα παράγωγα θα πρέπει να 
εξαιρούνται από το καθεστώς ορίων 
θέσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 54
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ισχύον καθεστώς ορίων θέσης 
δεν αναγνωρίζει τα μοναδικά 
χαρακτηριστικά των τιτλοποιημένων 
παραγώγων. Ως εκ τούτου, τα 
τιτλοποιημένα παράγωγα θα πρέπει να 
εξαιρούνται από το καθεστώς ορίων 
θέσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 55
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ισχύον καθεστώς ορίων θέσης 
δεν αναγνωρίζει τα μοναδικά 
χαρακτηριστικά των τιτλοποιημένων 
παραγώγων. Ως εκ τούτου, τα 
τιτλοποιημένα παράγωγα θα πρέπει να 
εξαιρούνται από το καθεστώς ορίων 
θέσης.

(14) Το ισχύον καθεστώς ορίων θέσης 
δεν αναγνωρίζει τα μοναδικά 
χαρακτηριστικά των τιτλοποιημένων 
παραγώγων. Τα τιτλοποιημένα παράγωγα 
εμπίπτουν στον ορισμό των κινητών 
αξιών σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο γ).
Η αγορά τιτλοποιημένων παραγώγων 
χαρακτηρίζεται από πολλές διαφορετικές 
εκδόσεις· κάθε έκδοση είναι 
καταχωρισμένη σε κεντρικό αποθετήριο 
τίτλων για συγκεκριμένο μέγεθος και 
τυχόν αύξηση αυτού ακολουθείται από 
συγκεκριμένη διαδικασία η οποία 
εγκρίνεται δεόντως από τη σχετική 
αρμόδια αρχή.
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα πρότυπα 
παράγωγα στα οποία, δυστυχώς, το 
μέγεθος θέσης είναι δύσκολο να 
προσδιοριστεί και μπορεί να είναι 
απεριόριστο.
Ο εκδότης ή ο διαμεσολαβητής που είναι 
αρμόδιος για τη διανομή της έκδοσης 
κατέχει το 100 % της έκδοσης τη στιγμή 
που πραγματοποιείται η έκδοση, γεγονός 
που δυσχεραίνει την εφαρμογή 
καθεστώτος ορίων θέσης.
Επιπλέον, μεγάλος αριθμός ιδιωτών 
επενδυτών εν τέλει κατέχει το μεγαλύτερο 
μέρος των τιτλοποιημένων παραγώγων. 
Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος κατάχρησης 
δεσπόζουσας θέσης ή για την ομαλή 
διαμόρφωση των τιμών και τους όρους 
διακανονισμού δεν αποτελεί πρόβλημα σε 
αυτή την περίπτωση, όπως στην 
περίπτωση συνήθων συμβάσεων 
παραγώγων επί εμπορευμάτων.
Παράλληλα, η έννοια της λήξης κατά τον 
τρέχοντα μήνα και σε άλλους μήνες, όπως 
ορίζεται για τα όρια θέσης επί 
παραγώγων δυνάμει του άρθρου 57 
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παράγραφος 3 της MiFID II, δεν ισχύει 
για τα τιτλοποιημένα παράγωγα.
Ως εκ τούτου, τα τιτλοποιημένα παράγωγα 
θα πρέπει να εξαιρούνται από την 
εφαρμογή του καθεστώτος ορίων θέσης 
και τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

Or. en

Τροπολογία 56
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ισχύον καθεστώς ορίων θέσης 
δεν αναγνωρίζει τα μοναδικά 
χαρακτηριστικά των τιτλοποιημένων 
παραγώγων. Ως εκ τούτου, τα 
τιτλοποιημένα παράγωγα θα πρέπει να 
εξαιρούνται από το καθεστώς ορίων 
θέσης.

(14) Το ισχύον καθεστώς ορίων θέσης 
δεν αναγνωρίζει τα μοναδικά 
χαρακτηριστικά των τιτλοποιημένων 
παραγώγων. Τα τιτλοποιημένα παράγωγα 
εμπίπτουν στον ορισμό των κινητών 
αξιών σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο γ). Η 
αγορά τιτλοποιημένων παραγώγων 
χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό 
διαφορετικών εκδόσεων, ενώ κάθε 
έκδοση είναι καταχωρισμένη σε κεντρικό 
αποθετήριο τίτλων για συγκεκριμένο 
μέγεθος και τυχόν αύξηση αυτού 
ακολουθείται από συγκεκριμένη 
διαδικασία η οποία εγκρίνεται δεόντως 
από τη σχετική αρμόδια αρχή. Αυτό 
έρχεται σε αντίθεση με τα πρότυπα 
παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων 
στα οποία, το ποσό των ανοικτών 
θέσεων, και συνεπώς το μέγεθος θέσης, 
είναι δυνητικά απεριόριστο. Κατά τη 
στιγμή της έκδοσης, ο εκδότης ή ο 
διαμεσολαβητής που είναι αρμόδιος για 
τη διανομή της έκδοσης κατέχει το 100 % 
της έκδοσης, γεγονός που δυσχεραίνει 
καθαυτή την εφαρμογή καθεστώτος 
ορίων θέσης. Επιπλέον, το μεγαλύτερο 
μέρος των τιτλοποιημένων παραγώγων 
κατέχεται τελικά από μεγάλο αριθμό 
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ιδιωτών επενδυτών, γεγονός που δεν 
ενέχει τον ίδιο κίνδυνο κατάχρησης 
δεσπόζουσας θέσης ή για την ομαλή 
διαμόρφωση των τιμών και τους όρους 
διακανονισμού συγκριτικά με την 
περίπτωση συνήθων συμβάσεων 
παραγώγων επί εμπορευμάτων. 
Παράλληλα, η έννοια της λήξης κατά τον 
τρέχοντα μήνα και σε άλλους μήνες, όπως 
ορίζεται για τα όρια θέσης επί 
παραγώγων δυνάμει του άρθρου 57 
παράγραφος 3 της MiFID II, δεν ισχύει 
για τα τιτλοποιημένα παράγωγα. Ως εκ 
τούτου, τα τιτλοποιημένα παράγωγα θα 
πρέπει να εξαιρούνται από την εφαρμογή 
του καθεστώτος ορίων θέσης και τις 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

Or. en

Τροπολογία 57
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Από την έναρξη ισχύος της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ δεν έχουν εντοπιστεί 
ίδιες συμβάσεις παραγώγων επί 
εμπορευμάτων. Λόγω της έννοιας της 
«ίδιας σύμβασης» που περιλαμβάνεται 
στην εν λόγω οδηγία, η μεθοδολογία για 
τον προσδιορισμό του ορίου που λήγει σε 
άλλο μήνα είναι επιζήμια για τον τόπο 
διαπραγμάτευσης με τη λιγότερο ρευστή 
αγορά όταν οι τόποι διαπραγμάτευσης 
ανταγωνίζονται σε παράγωγα επί 
εμπορευμάτων που βασίζονται στο ίδιο 
υποκείμενο μέσο και παρουσιάζουν τα 
ίδια χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, η 
αναφορά στην «ίδια σύμβαση» που 
περιλαμβάνεται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ 
θα πρέπει να διαγραφεί. Οι αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 

διαγράφεται
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συμφωνούν ότι τα παράγωγα επί 
εμπορευμάτων που αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης στους 
αντίστοιχους τόπους διαπραγμάτευσης 
βασίζονται στο ίδιο υποκείμενο μέσο και 
παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά, 
περίπτωση στην οποία η γραμμή βάσης 
για το όριο που λήγει σε άλλο μήνα στην 
πλέον ρευστή αγορά για το εν λόγω 
παράγωγο επί εμπορευμάτων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως όριο αναφοράς για τον 
καθορισμό του ορίου θέσης που λήγει σε 
άλλο μήνα για τις ανταγωνιστικές 
συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στους τόπους 
διαπραγμάτευσης των λιγότερο ρευστών 
αγορών.

Or. en

Τροπολογία 58
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Από την έναρξη ισχύος της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ δεν έχουν εντοπιστεί 
ίδιες συμβάσεις παραγώγων επί 
εμπορευμάτων. Λόγω της έννοιας της 
«ίδιας σύμβασης» που περιλαμβάνεται 
στην εν λόγω οδηγία, η μεθοδολογία για 
τον προσδιορισμό του ορίου που λήγει σε 
άλλο μήνα είναι επιζήμια για τον τόπο 
διαπραγμάτευσης με τη λιγότερο ρευστή 
αγορά όταν οι τόποι διαπραγμάτευσης 
ανταγωνίζονται σε παράγωγα επί 
εμπορευμάτων που βασίζονται στο ίδιο 
υποκείμενο μέσο και παρουσιάζουν τα 
ίδια χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, η 
αναφορά στην «ίδια σύμβαση» που 
περιλαμβάνεται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ 
θα πρέπει να διαγραφεί. Οι αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
συμφωνούν ότι τα παράγωγα επί 

διαγράφεται
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εμπορευμάτων που αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης στους 
αντίστοιχους τόπους διαπραγμάτευσης 
βασίζονται στο ίδιο υποκείμενο μέσο και 
παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά, 
περίπτωση στην οποία η γραμμή βάσης 
για το όριο που λήγει σε άλλο μήνα στην 
πλέον ρευστή αγορά για το εν λόγω 
παράγωγο επί εμπορευμάτων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως όριο αναφοράς για τον 
καθορισμό του ορίου θέσης που λήγει σε 
άλλο μήνα για τις ανταγωνιστικές 
συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στους τόπους 
διαπραγμάτευσης των λιγότερο ρευστών 
αγορών.

Or. en

Τροπολογία 59
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
ως προς τον τρόπο διαχείρισης θέσεων 
από τους τόπους διαπραγμάτευσης εντός 
της Ένωσης. Επομένως, οι έλεγχοι για τη 
διαχείριση θέσεων θα πρέπει να 
ενισχυθούν, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 60
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
περαιτέρω ανάπτυξη των αγορών 
εμπορευμάτων που αφορούν συναλλαγές 
σε ευρώ, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όσον αφορά τα παράγωγα επί 
γεωργικών εμπορευμάτων που θα πρέπει 
να υπόκεινται σε όρια θέσης και τα 
σημαντικά ή κρίσιμης σημασίας 
παράγωγα που θα πρέπει να υπόκεινται 
σε όρια θέσης, όσον αφορά τη διαδικασία 
για την οποία τα πρόσωπα μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση εξαίρεσης 
αντιστάθμισης για θέσεις που 
προκύπτουν από συναλλαγές οι οποίες 
πραγματοποιούνται με σκοπό την τήρηση 
υποχρεωτικών διατάξεων περί 
ρευστότητας, όσον αφορά τη διαδικασία 
για την οποία χρηματοοικονομικές 
οντότητες που ανήκουν σε κατεξοχήν 
εμπορικό όμιλο μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση εξαίρεσης αντιστάθμισης για 
θέσεις που κατέχονται από την 
ενδιαφερόμενη χρηματοοικονομική 
οντότητα και οι οποίες έχει διαπιστωθεί 
ποσοτικά με αντικειμενικό τρόπο ότι 
μειώνουν τους κινδύνους που συνδέονται 
με εμπορικές δραστηριότητες των μη 
χρηματοοικονομικών οντοτήτων του 
ομίλου, και όσον αφορά την αποσαφήνιση 
του περιεχομένου των ελέγχων για τη 
διαχείριση θέσεων. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά 
τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, 
τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι 
οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα 
με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου10. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

διαγράφεται
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ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες 
των κρατών μελών, ενώ οι 
εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
_________________
10 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 61
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εκπονήσει γενική αναθεώρηση της 
παρούσας οδηγίας πριν από την 30ή 
Ιουνίου 2021, για να πραγματοποιήσει 
συνολική αξιολόγηση του πλαισίου της 
MiFID II και του MiFIR και να προτείνει 
νομοθετικές αλλαγές όπου κρίνεται 
σκόπιμο. Πέρα από τα θέματα που 
αναφέρονται ήδη στο παρόν κείμενο, θα 
πρέπει επίσης να επανεξεταστούν η 
κατηγοριοποίηση των επενδυτών και οι 
κανόνες σχετικά με την έρευνα στον 
τομέα των επενδύσεων, βάσει εκτίμησης 
επιπτώσεων. Τυχόν αλλαγές στις 
διατάξεις περί μη διακριτικής πρόσβασης 
σε χρηματιστηριακά παράγωγα σύμφωνα 
με τον MiFIR θα πρέπει επίσης να 
βασίζονται σε εκτίμηση επιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 62
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Linea Søgaard-Lidell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Σκοπός των τροπολογιών θα 
πρέπει να είναι να εισαγάγουν προσωρινές 
εξαιρέσεις και να καταργήσουν τη σαφή 
γραφειοκρατία προκειμένου να 
μετριαστεί η οικονομική κρίση· οι 
τροπολογίες δεν θα πρέπει, επομένως, να 
ανοίξουν περισσότερο σύνθετα ζητήματα 
της νομοθεσίας τα οποία θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν στον κίνδυνο να 
δημιουργηθεί μεγαλύτερη επιβάρυνση 
στον τομέα. Οι μεγαλύτερες αλλαγές στη 
νομοθεσία θα πρέπει πρώτα να 
επανεξεταστούν στην προγραμματισμένη 
αναθεώρηση της MiFID II.

Or. en

Τροπολογία 63
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 –σημείο 1 - στοιχείο α
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην παράγραφο 1, το στοιχείο ι) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«ι) στα πρόσωπα:
i) τα οποία διενεργούν συναλλαγές για ίδιο 
λογαριασμό, περιλαμβανομένων των 
ειδικών διαπραγματευτών, σε παράγωγα 
επί εμπορευμάτων ή δικαιώματα 
εκπομπής ή παράγωγα επί των 
δικαιωμάτων αυτών, εξαιρουμένων των 
προσώπων που διενεργούν συναλλαγές για 
ίδιο λογαριασμό όταν εκτελούν εντολές 
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πελατών, ή
ii) που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, 
πλην της διενέργειας συναλλαγών για ίδιο 
λογαριασμό, σε παράγωγα επί 
εμπορευμάτων ή σε δικαιώματα 
εκπομπής ή παράγωγα αυτών, στους 
πελάτες ή τους προμηθευτές της κύριας 
δραστηριότητάς τους,
υπό τον όρο ότι:
– σε κάθε μία από τις ανωτέρω 
περιπτώσεις χωριστά και ως σύνολο, 
αυτό αποτελεί δραστηριότητα 
παρεπόμενη ως προς την κύρια 
δραστηριότητά τους, θεωρούμενη σε 
επίπεδο ομίλου,
– τα εν λόγω πρόσωπα δεν ανήκουν σε 
όμιλο του οποίου η κύρια δραστηριότητα 
είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, η 
άσκηση οποιασδήποτε από τις 
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα I της 
οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή η άσκηση 
δραστηριότητας υπό την ιδιότητα ειδικού 
διαπραγματευτή για παράγωγα επί 
εμπορευμάτων,
– τα εν λόγω πρόσωπα δεν εφαρμόζουν 
κάποια αλγοριθμική συναλλακτική 
τεχνική υψηλής συχνότητας,
– τα εν λόγω πρόσωπα αναφέρουν, 
κατόπιν αιτήματος, στην αρμόδια αρχή 
τη βάση με την οποία έχουν αξιολογήσει 
τη δραστηριότητά τους, σύμφωνα με τα 
σημεία i) και ii), ως παρεπόμενη της 
κύριας δραστηριότητάς τους.»·

Or. en

Τροπολογία 64
José Gusmão, Manon Aubry, Aurore Lalucq

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 –σημείο 1 - στοιχείο α
Οδηγία 2014/65/EE
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Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην παράγραφο 1, το στοιχείο ι) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«ι) στα πρόσωπα:
i) τα οποία διενεργούν συναλλαγές για ίδιο 
λογαριασμό, περιλαμβανομένων των 
ειδικών διαπραγματευτών, σε παράγωγα 
επί εμπορευμάτων ή δικαιώματα 
εκπομπής ή παράγωγα επί των 
δικαιωμάτων αυτών, εξαιρουμένων των 
προσώπων που διενεργούν συναλλαγές για 
ίδιο λογαριασμό όταν εκτελούν εντολές 
πελατών, ή
ii) που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, 
πλην της διενέργειας συναλλαγών για ίδιο 
λογαριασμό, σε παράγωγα επί 
εμπορευμάτων ή σε δικαιώματα 
εκπομπής ή παράγωγα αυτών, στους 
πελάτες ή τους προμηθευτές της κύριας 
δραστηριότητάς τους,
υπό τον όρο ότι:
– σε κάθε μία από τις ανωτέρω 
περιπτώσεις χωριστά και ως σύνολο, 
αυτό αποτελεί δραστηριότητα 
παρεπόμενη ως προς την κύρια 
δραστηριότητά τους, θεωρούμενη σε 
επίπεδο ομίλου,
– τα εν λόγω πρόσωπα δεν ανήκουν σε 
όμιλο του οποίου η κύρια δραστηριότητα 
είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, η 
άσκηση οποιασδήποτε από τις 
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα I της 
οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή η άσκηση 
δραστηριότητας υπό την ιδιότητα ειδικού 
διαπραγματευτή για παράγωγα επί 
εμπορευμάτων,
– τα εν λόγω πρόσωπα δεν εφαρμόζουν 
κάποια αλγοριθμική συναλλακτική 
τεχνική υψηλής συχνότητας,
– τα εν λόγω πρόσωπα αναφέρουν, 



AM\1215497EL.docx 49/98 PE658.929v01-00

EL

κατόπιν αιτήματος, στην αρμόδια αρχή 
τη βάση με την οποία έχουν αξιολογήσει 
τη δραστηριότητά τους, σύμφωνα με τα 
σημεία i) και ii), ως παρεπόμενη της 
κύριας δραστηριότητάς τους.»·

Or. en

Τροπολογία 65
José Gusmão, Aurore Lalucq, Manon Aubry

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παράγραφος 4 απαλείφεται· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 66
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παράγραφος 4 απαλείφεται· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 67
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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β) η παράγραφος 4 απαλείφεται· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 68
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«4a. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 4, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν να εφαρμόσουν ποιοτικά 
κριτήρια όσον αφορά τις εξαιρέσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 1.
Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την 
παροχή καθοδήγησης σχετικά με τα 
ποιοτικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται 
για να εκτιμηθεί κατά πόσον ισχύουν οι 
εξαιρέσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως την 1η Απριλίου 2021.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»

Or. en

Τροπολογία 69
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 50 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
σημείο 50α:

διαγράφεται

«50α) «εταιρικά ομόλογα με ρήτρες 
πλήρους αποκατάστασης (make-whole)»: 
εταιρικά ομόλογα με ρήτρα η οποία, σε 
περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής, 
υποχρεώνει τον εκδότη να επιστρέψει 
στον επενδυτή το κεφάλαιο του ομολόγου 
και την καθαρή παρούσα αξία των 
τοκομεριδίων που θα είχε λάβει ο 
επενδυτής εάν δεν είχε εξαγοραστεί το 
ομόλογο,»·

Or. en

Τροπολογία 70
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 50 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

50α) «εταιρικά ομόλογα με ρήτρες 
πλήρους αποκατάστασης (make-whole)»: 
εταιρικά ομόλογα με ρήτρα η οποία, σε 
περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής, 
υποχρεώνει τον εκδότη να επιστρέψει 
στον επενδυτή το κεφάλαιο του ομολόγου 
και την καθαρή παρούσα αξία των 
τοκομεριδίων που θα είχε λάβει ο 
επενδυτής εάν δεν είχε εξαγοραστεί το 
ομόλογο,»·

50α) «εταιρικά ομόλογα με ρήτρες 
πλήρους αποκατάστασης (make-whole)»: 
εταιρικά ομόλογα τα οποία, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν προϊόντα τα οποία είναι 
ασφαλέστερα και απλούστερα σε σχέση 
με άλλα είδη ομολόγων, και, επομένως, 
ενδέχεται να είναι περισσότερο επιλέξιμα 
για ιδιώτες πελάτες. Η εν λόγω «ρήτρα 
πλήρους αποκατάστασης» μπορεί να 
προσφέρει έναν βαθμό προστασίας στους 
επενδυτές για ζημίες σε περίπτωση που ο 
εκδότης επιλέξει πρόωρη αποπληρωμή, 
διασφαλίζοντας ότι παρέχεται στους εν 
λόγω επενδυτές πληρωμή ίση με την 
καθαρή παρούσα αξία των τοκομεριδίων 
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που θα είχαν λάβει εάν δεν είχε 
εξαγοραστεί το ομόλογο. Επομένως, οι 
απαιτήσεις παρακολούθησης των 
προϊόντων δεν θα πρέπει να ισχύουν 
πλέον για τα εταιρικά ομόλογα με ρήτρες 
πλήρους αποκατάστασης τα οποία 
μπορούν σαφώς να θεωρηθούν 
ασφαλέστερα και απλούστερα προϊόντα 
που προσφέρουν κατάλληλο επίπεδο 
προστασίας στους επενδυτές.
Τέτοιου είδους ομόλογα μπορούν να 
εκδίδονται μόνο από εμπορικές ή 
βιομηχανικές εταιρείες, με εξαίρεση τα 
πιστωτικά ιδρύματα· τα δομημένα 
ομόλογα, τα οποία είναι πολύπλοκα 
προϊόντα κατά την έννοια της MiFID, δεν 
μπορούν να θεωρούνται εταιρικά ομόλογα 
με ρήτρες πλήρους αποκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 71
Derk Jan Eppink

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 62 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

62α) «ηλεκτρονική μορφή»: κάθε 
σταθερό μέσο εκτός από χαρτί,»·

62α) «ηλεκτρονική μορφή»: κάθε 
σταθερό μέσο εκτός από χαρτί, ή μέσω 
δικτυακού τόπου,»·

Or. en

Τροπολογία 72
Engin Eroglu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 62 α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

62α) «ηλεκτρονική μορφή»: κάθε 
σταθερό μέσο εκτός από χαρτί,»·

62α) «ηλεκτρονική μορφή»: κάθε 
σταθερό μέσο εκτός από χαρτί, 
περιλαμβανομένων των δικτυακών 
τόπων,»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία 73
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 7 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) στο άρθρο 16 παράγραφος 3, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

διαγράφεται

«Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
δεύτερο έως πέμπτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για 
εταιρικά ομόλογα με ρήτρες πλήρους 
αποκατάστασης.»·

Or. en

Τροπολογία 74
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 7 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
δεύτερο έως πέμπτο εδάφιο της 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
τα «μέσα στα οποία ενσωματώνονται 
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παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για 
εταιρικά ομόλογα με ρήτρες πλήρους 
αποκατάστασης.·

παράγωγα» δεν περιλαμβάνουν ομόλογα 
με ρήτρα πλήρους αποκατάστασης.·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαβάζεται σε συνδυασμό με την τροπολογία 5 για να αποφεύγεται ο εσφαλμένος 
χαρακτηρισμός ομολόγων με ρήτρα πλήρους αποκατάστασης ως μέσων στα οποία 
ενσωματώνονται παράγωγα.

Τροπολογία 75
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 7 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
δεύτερο έως πέμπτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου δεν ισχύουν για εταιρικά 
ομόλογα με ρήτρες πλήρους 
αποκατάστασης.·

Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
δεύτερο έως πέμπτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου δεν ισχύουν για εταιρικά 
ομόλογα με ρήτρες πλήρους 
αποκατάστασης.· δεν προβλέπονται 
περαιτέρω εξαιρέσεις σε σχέση με την 
παρακολούθηση των προϊόντων στο 
πλαίσιο αυτό.

Or. en

Τροπολογία 76
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2014/65/ΕΕ
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 7 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
δεύτερο έως πέμπτο εδάφιο της παρούσας 

Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
δεύτερο έως πέμπτο εδάφιο της παρούσας 
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παραγράφου δεν ισχύουν για εταιρικά 
ομόλογα με ρήτρες πλήρους 
αποκατάστασης.·

παραγράφου δεν ισχύουν για εταιρικά 
ομόλογα με ρήτρες πλήρους 
αποκατάστασης, εκτός από την 
περίπτωση όπου τα εταιρικά ομόλογα 
προορίζονται για ιδιώτες πελάτες.·

Or. en

Τροπολογία 77
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 7 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
δεύτερο έως πέμπτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου δεν ισχύουν για εταιρικά 
ομόλογα με ρήτρες πλήρους 
αποκατάστασης.·

Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
δεύτερο έως πέμπτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου δεν ισχύουν για εταιρικά 
ομόλογα με ρήτρες πλήρους 
αποκατάστασης όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 50α.·

Or. en

Τροπολογία 78
Engin Eroglu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 7 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
δεύτερο έως πέμπτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου δεν ισχύουν για εταιρικά 
ομόλογα με ρήτρες πλήρους 
αποκατάστασης.·

Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
δεύτερο έως πέμπτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου δεν ισχύουν για ομόλογα με 
ρήτρες πλήρους αποκατάστασης.·

Or. en
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Τροπολογία 79
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:
«Άρθρο 16a
Εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις 
παρακολούθησης προϊόντων
1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
εξαιρούνται από τις απαιτήσεις 
παρακολούθησης προϊόντων που 
ορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 
δεύτερο έως πέμπτο εδάφιο και στο 
άρθρο 24 παράγραφος 2 της παρούσας 
οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι το 
αντικείμενο της επενδυτικής υπηρεσίας 
είναι εταιρικό ομόλογο ή δέσμη εταιρικών 
ομολόγων με ρήτρα πλήρους 
αποκατάστασης.
Για να εξασφαλιστεί αναλογικότητα στην 
εφαρμογή των απαιτήσεων 
παρακολούθησης των προϊόντων, η 
ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων με τροποποίηση του 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής, ούτως 
ώστε οι απαιτήσεις παρακολούθησης των 
προϊόντων να προσαρμόζονται όταν το 
αντικείμενο της επενδυτικής υπηρεσίας 
είναι ένα από τα ακόλουθα:
i) μετοχές εισηγμένες προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας ή σε 
πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης 
(ΠΜΔ), εφόσον πρόκειται για μετοχές 
εταιρειών, και εξαιρουμένων μετοχών σε 
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων μη 
ΟΣΕΚΑ και μετοχών στις οποίες έχουν 
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ενσωματωθεί παράγωγα·
ii) ομολογίες ή άλλες μορφές 
τιτλοποιημένου χρέους, εισηγμένες προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας ή σε 
ΠΜΔ, εξαιρουμένων εκείνων στις οποίες 
έχουν ενσωματωθεί παράγωγα ή στις 
οποίες έχουν ενσωματωθεί δομές που 
καθιστούν δύσκολη για τον πελάτη την 
κατανόηση του συναφούς κινδύνου· ή
iii) μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕΚΑ, 
εξαιρουμένων των δομημένων ΟΣΕΚΑ 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 36 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του 
κανονισμού (EK) αριθ. 583/2010.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων μέχρι [9 μήνες από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»

Or. en

Τροπολογία 80
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 16α:
«Άρθρο 16α
Εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις 
παρακολούθησης προϊόντων
1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
εξαιρούνται από τις απαιτήσεις 
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παρακολούθησης προϊόντων που 
ορίζονται στα άρθρα 16 και 24 της 
παρούσας οδηγίας, υπό την προϋπόθεση 
ότι το αντικείμενο της επενδυτικής 
υπηρεσίας είναι ένα από τα ακόλουθα:
i) μετοχές εισηγμένες προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας ή σε 
ΠΜΔ, εφόσον πρόκειται για μετοχές 
εταιρειών, και εξαιρουμένων μετοχών σε 
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων μη 
ΟΣΕΚΑ και μετοχών στις οποίες έχουν 
ενσωματωθεί παράγωγα·
ii) ομολογίες ή άλλες μορφές 
τιτλοποιημένου χρέους, εισηγμένες προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας ή σε 
ΠΜΔ, εξαιρουμένων εκείνων στις οποίες 
έχουν ενσωματωθεί παράγωγα ή στις 
οποίες έχουν ενσωματωθεί δομές που 
καθιστούν δύσκολη για τον πελάτη την 
κατανόηση του συναφούς κινδύνου·
iii) μέσα χρηματαγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων στα οποία ενσωματώνονται 
παράγωγα ή στα οποία έχουν 
ενσωματωθεί δομές που καθιστούν 
δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση 
του συναφούς κινδύνου·
iv) μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕΚΑ 
εξαιρουμένων των δομημένων ΟΣΕΚΑ 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 36 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, του 
κανονισμού (EK) αριθ 583/2010,
v) δομημένες καταθέσεις, εξαιρουμένων 
εκείνων στις οποίες έχουν ενσωματωθεί 
δομές που καθιστούν δύσκολη για τον 
πελάτη την κατανόηση του κινδύνου για 
την απόδοση ή το κόστος της πρόωρης 
εξόδου από το προϊόν·
vi) άλλα μη πολύπλοκα 
χρηματοπιστωτικά μέσα για τους 
σκοπούς του άρθρου 25 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
2. Ωστόσο, η απαίτηση που προβλέπεται 
στην παράγραφος 1 δεν ισχύει έως την 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
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παρούσας τροποποιητικής οδηγίας + 1 
έτος].».

Or. en

Τροπολογία 81
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:
«Άρθρο 16α
Έρευνα
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 
παράγραφοι 1 έως 8 της 
κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας 
(ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής, μια 
επιχείρηση επενδύσεων που παρέχει 
διαχείριση χαρτοφυλακίου ή άλλες 
επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες 
μπορεί να επιλέξει να μη συμμορφωθεί με 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στις εν λόγω 
παραγράφους όσον αφορά την παροχή 
έρευνας από τρίτους στις εν λόγω 
επιχειρήσεις επενδύσεων σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) η έρευνα παρέχεται αποκλειστικά σε 
σχέση με εκδότες που δεν έχουν υπερβεί 
τη χρηματιστηριακή αξία του 
1 δισεκατομμυρίου ευρώ κατά τη 
διάρκεια των 36 μηνών που προηγούνται 
της παροχής έρευνας·
β) η έρευνα παρέχεται αποκλειστικά σε 
σχέση με μέσα σταθερού εισοδήματος.
2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 
παράγραφος 9 της κατ’ εξουσιοδότηση 
οδηγίας (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής, 
μια επιχείρηση επενδύσεων που κάνει 
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χρήση της δυνατότητας που αναφέρεται 
στην παράγραφο 10 της εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας επιτρέπεται 
να πληρώνει από κοινού για την παροχή 
υπηρεσιών εκτέλεσης και για την παροχή 
έρευνας, εφόσον πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) πριν από την παροχή υπηρεσιών 
εκτέλεσης ή έρευνας, έχει συναφθεί 
συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης 
επενδύσεων και του παρόχου έρευνας, 
στην οποία προσδιορίζεται ποιο μέρος 
της από κοινού πληρωμής αντιστοιχεί 
στην έρευνα·
β) η επιχείρηση επενδύσεων ενημερώνει 
τον πελάτη της σχετικά με την από 
κοινού πληρωμή·
γ) στην περίπτωση της έρευνας που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 10 
στοιχείο α) της κατ’ εξουσιοδότηση 
οδηγίας (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής, οι 
υπηρεσίες εκτέλεσης για τις οποίες 
πραγματοποιείται η από κοινού πληρωμή 
παρέχονται αποκλειστικά σε σχέση με 
εκδότες που δεν έχουν υπερβεί τη 
χρηματιστηριακή αξία του 1 
δισεκατομμυρίου ευρώ κατά τη διάρκεια 
των 36 μηνών που προηγούνται της 
παροχής έρευνας.»

Or. en

Τροπολογία 82
Stéphanie Yon-Courtin, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 β (νέο)
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 16 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:
«Άρθρο 16β
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Έρευνα
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 
παράγραφοι 1 έως 8 της 
κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας 
(ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής, μια 
επιχείρηση επενδύσεων που παρέχει 
διαχείριση χαρτοφυλακίου ή άλλες 
επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες 
μπορεί να επιλέξει να μη συμμορφωθεί με 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στις εν λόγω 
παραγράφους όσον αφορά την παροχή 
έρευνας από τρίτους στις εν λόγω 
επιχειρήσεις επενδύσεων σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) η έρευνα παρέχεται αποκλειστικά σε 
σχέση με εκδότες που δεν έχουν υπερβεί 
τη χρηματιστηριακή αξία του 
1 δισεκατομμυρίου ευρώ κατά τη 
διάρκεια των 12 μηνών που προηγούνται 
της παροχής έρευνας·
β) η έρευνα παρέχεται αποκλειστικά σε 
σχέση με μέσα σταθερού εισοδήματος.
2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 
παράγραφος 9 της κατ’ εξουσιοδότηση 
οδηγίας (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής, 
μια επιχείρηση επενδύσεων που κάνει 
χρήση της δυνατότητας που αναφέρεται 
στην παράγραφο 10 της εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας επιτρέπεται 
να πληρώνει από κοινού για την παροχή 
υπηρεσιών εκτέλεσης και για την παροχή 
έρευνας, εφόσον πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) πριν από την παροχή υπηρεσιών 
εκτέλεσης ή έρευνας, έχει συναφθεί 
συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης 
επενδύσεων και του παρόχου έρευνας, 
στην οποία προσδιορίζεται ποιο μέρος 
της από κοινού πληρωμής αντιστοιχεί 
στην έρευνα·
β) η επιχείρηση επενδύσεων ενημερώνει 
τον πελάτη της σχετικά με την από 
κοινού πληρωμή·
γ) στην περίπτωση της έρευνας που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 10 
στοιχείο α) της κατ’ εξουσιοδότηση 
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οδηγίας (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής, οι 
υπηρεσίες εκτέλεσης για τις οποίες 
πραγματοποιείται η από κοινού πληρωμή 
παρέχονται αποκλειστικά σε σχέση με 
εκδότες που δεν έχουν υπερβεί τη 
χρηματιστηριακή αξία του 1 
δισεκατομμυρίου ευρώ κατά τη διάρκεια 
των 12 μηνών που προηγούνται της 
παροχής έρευνας.»

Or. en

Τροπολογία 83
Eero Heinäluoma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 16 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:
«Άρθρο 16γ
Το αργότερο 6 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση, μετά από 
διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, στην οποία 
αξιολογούνται οι διατάξεις του άρθρου 24 
παράγραφος 13 της οδηγίας 2014/65, 
καθώς και οι διατάξεις της 
κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας 2017/593 
και οι τροπολογίες που προτάθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
24 Ιουλίου 2020. Στην εν λόγω έκθεση, η 
Επιτροπή θα αξιολογεί την 
καταλληλότητα αυτών των διατάξεων σε 
σχέση με την προστασία των επενδυτών, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
επενδυτές λαμβάνουν πλήρη, διαφανή και 
αναλυτική παρουσίαση του κόστους και 
των επιβαρύνσεων, καθώς και σε σχέση 
με τη στήριξη των εκδοτών μικρής και 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η Επιτροπή 
θα υποβάλει, αν κριθεί σκόπιμο, 
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νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.»

Or. en

Τροπολογία 84
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 16 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:
«Άρθρο 16δ
1. Εντός δώδεκα μηνών από την 
[ημερομηνία έναρξη ισχύος της της 
παρούσας τροποποιητικής οδηγίας], η 
Επιτροπή υποβάλλει, μετά από 
διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στην οποία αξιολογείται ο 
δυνητικός αντίκτυπος της αναθεώρησης 
των διατάξεων του άρθρου 24 
παράγραφος 13 της παρούσας οδηγίας 
και του άρθρου 13 της 
κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 
2017/593, μεταξύ άλλων η σκοπιμότητα 
λήψης μέτρων με στόχο τη στήριξη των 
εκδοτών μικρής και μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, και υποβάλλει, αν 
κριθεί σκόπιμο, νομοθετική πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.»

Or. en

Τροπολογία 85
Esther de Lange
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:

διαγράφεται

«Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για 
εταιρικά ομόλογα με ρήτρες πλήρους 
αποκατάστασης.»·

Or. en

Τροπολογία 86
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:

διαγράφεται

«Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για 
εταιρικά ομόλογα με ρήτρες πλήρους 
αποκατάστασης.»·

Or. en

Τροπολογία 87
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για 
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εταιρικά ομόλογα με ρήτρες πλήρους 
αποκατάστασης.·

εταιρικά ομόλογα με ρήτρες πλήρους 
αποκατάστασης, εκτός από την 
περίπτωση όπου τα εταιρικά ομόλογα 
προορίζονται για ιδιώτες πελάτες·

Or. en

Τροπολογία 88
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για 
εταιρικά ομόλογα με ρήτρες πλήρους 
αποκατάστασης.·

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για 
εταιρικά ομόλογα με ρήτρες πλήρους 
αποκατάστασης όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 50α·

Or. en

Τροπολογία 89
Engin Eroglu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για 
εταιρικά ομόλογα με ρήτρες πλήρους 
αποκατάστασης.·

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για 
ομόλογα με ρήτρες πλήρους 
αποκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 90
Engin Eroglu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2014/65/EΕ
Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) στην παράγραφο 4 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α) προστίθεται το ακόλουθο 
σημείο:
iii α) ότι μια συναλλαγή επί τίτλων μπορεί 
να οδηγήσει κατά βάση σε ολική 
απώλεια·

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η προσθήκη προορίζεται να δημιουργήσει μια αντίδραση θαυμασμού, προκειμένου να 
μειωθούν σημαντικά οι περαιτέρω απαιτήσεις παροχής πληροφοριών έναντι του πελάτη. Ο 
πελάτης θα επενδύσει σε τέτοιου είδους πληροφορίες μόνο εάν επιτευχθεί σχέση εμπιστοσύνης 
με τον σύμβουλο.

Τροπολογία 91
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η συμφωνία για αγορά ή πώληση 
χρηματοπιστωτικού μέσου έχει συναφθεί 
μέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως, η 
επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να παρέχει 
τις πληροφορίες κόστους και 
επιβαρύνσεων σε ηλεκτρονική μορφή, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά 
την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αν η συμφωνία για αγορά ή πώληση 
χρηματοπιστωτικού μέσου έχει συναφθεί 
μέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως, που 
δεν καθιστά δυνατή την εκ των προτέρων 
παράδοση πληροφοριών σχετικά με το 
κόστος και τις επιβαρύνσεις, η επιχείρηση 
επενδύσεων μπορεί να παρέχει τέτοιου 
είδους πληροφορίες κόστους και 
επιβαρύνσεων σε ηλεκτρονική μορφή, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά 
την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en



AM\1215497EL.docx 67/98 PE658.929v01-00

EL

Τροπολογία 92
Derk Jan Eppink

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η συμφωνία για αγορά ή πώληση 
χρηματοπιστωτικού μέσου έχει συναφθεί 
μέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως, η 
επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να παρέχει 
τις πληροφορίες κόστους και 
επιβαρύνσεων σε ηλεκτρονική μορφή, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά 
την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αν η συμφωνία για αγορά ή πώληση 
χρηματοπιστωτικού μέσου έχει συναφθεί 
μέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως, που 
δεν καθιστά δυνατή την εκ των προτέρων 
παράδοση πληροφοριών σχετικά με το 
κόστος και τις επιβαρύνσεις, η επιχείρηση 
επενδύσεων μπορεί να παρέχει τις 
πληροφορίες κόστους και επιβαρύνσεων 
σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμίζεται στις επιχειρήσεις ότι θα πρέπει να παρέχουν τις 
πληροφορίες εκ των προτέρων όσο το δυνατόν περισσότερο. Μόνον όταν αυτό δεν είναι εφικτό, 
οι εκ των προτέρων πληροφορίες θα μπορούσαν να παρέχονται μετά τη συναλλαγή. Η 
τροπολογία διατηρεί επίσης την ίδια διατύπωση με το άρθρο 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 
MiFID II.

Τροπολογία 93
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η συμφωνία για αγορά ή πώληση 
χρηματοπιστωτικού μέσου έχει συναφθεί 

Αν η συμφωνία για αγορά ή πώληση 
χρηματοπιστωτικού μέσου έχει συναφθεί 
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μέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως, η 
επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να παρέχει 
τις πληροφορίες κόστους και 
επιβαρύνσεων σε ηλεκτρονική μορφή, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά 
την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

μέσω τηλεφωνικής ή άλλου είδους 
προφορικής επικοινωνίας, η επιχείρηση 
επενδύσεων μπορεί να παρέχει τις 
πληροφορίες κόστους και επιβαρύνσεων, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά 
την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 94
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) η επιχείρηση επενδύσεων έχει 
προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να 
καθυστερήσει την ολοκλήρωση της 
συναλλαγής έως ότου ο πελάτης λάβει τις 
πληροφορίες,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 95
Derk Jan Eppink

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) ο πελάτης έχει συμφωνήσει να 
λάβει τις πληροφορίες λίγο μετά την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής.·

ii) ο πελάτης έχει συμφωνήσει να 
λάβει τις πληροφορίες λίγο μετά την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής και έχει 
λάβει τις εν λόγω πληροφορίες μέσω 
τηλεφώνου πριν από την ολοκλήρωση της 
συναλλαγής.·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ιδιώτες πελάτες θα πρέπει τουλάχιστον να ενημερώνονται τηλεφωνικά σχετικά με το κόστος 
και τις επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τη συναλλαγή που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν. Οι 
εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να περιορίζονται στις βασικές πληροφορίες: κόστος υπηρεσίας, 
αντιπαροχές, κόστος προϊόντος. Η παροχή τέτοιου είδους πληροφοριών μέσω τηλεφώνου 
καθιστά δυνατή την προστασία των ιδιωτών πελατών χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή 
εκτέλεση των συναλλαγών.

Τροπολογία 96
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) ο πελάτης έχει συμφωνήσει να 
λάβει τις πληροφορίες λίγο μετά την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής.·

ii) ο πελάτης έχει συμφωνήσει να 
λάβει τις πληροφορίες λίγο μετά την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής και έχει 
λάβει τις εν λόγω πληροφορίες μέσω 
τηλεφώνου πριν από την ολοκλήρωση της 
συναλλαγής.·

Or. en

Τροπολογία 97
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) ο πελάτης έχει συμφωνήσει να 
λάβει τις πληροφορίες λίγο μετά την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής.·

ii) ο πελάτης έχει συμφωνήσει να 
λάβει τις πληροφορίες χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής.·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με την εισαγωγική πρόταση για νομική σαφήνεια.

Τροπολογία 98
Marco Zanni, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β α) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 4 και 9 παρέχονται σε 
κατανοητή μορφή κατά τρόπο ώστε οι 
πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες να είναι 
ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση 
και τους κινδύνους της επενδυτικής 
υπηρεσίας και του συγκεκριμένου είδους 
του προσφερόμενου χρηματοπιστωτικού 
μέσου και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Τα 
κράτη μέλη μπορεί να αποδεχτούν οι 
πληροφορίες αυτές να παρέχονται σε 
τυποποιημένη μορφή.

«5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 4 και 9 παρέχονται σε 
κατανοητή μορφή κατά τρόπο ώστε οι 
πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες να είναι 
ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση 
και τους κινδύνους της επενδυτικής 
υπηρεσίας και του συγκεκριμένου είδους 
του προσφερόμενου χρηματοπιστωτικού 
μέσου και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Σε 
περίπτωση επενδύσεων που προορίζονται 
για ιδιώτες πελάτες, παρέχεται σχηματική 
ενημερωτική σύνοψη στην οποία 
παρουσιάζονται τα τελικά ποσά του 
κόστους και των επιβαρύνσεων για την 
παροχή συμβουλών, τις συναλλαγές και 
τις επιδόσεις του προϊόντος. Τα κράτη 
μέλη μπορεί να αποδεχτούν οι 
πληροφορίες αυτές να παρέχονται σε 
τυποποιημένη μορφή.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=EL)

Τροπολογία 99
Engin Eroglu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
παρέχουν σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες 
όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται 
βάσει της παρούσας οδηγίας σε 
ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν ο πελάτης ή 
ο δυνητικός πελάτης είναι ιδιώτης πελάτης 
ή δυνητικός ιδιώτης πελάτης που έχει 
ζητήσει να λαμβάνει τις πληροφορίες σε 
έντυπη μορφή, οπότε στην περίπτωση αυτή 
οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται σε 
έντυπη μορφή και δωρεάν.

5α. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
παρέχουν σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες 
όλες τις πληροφορίες που απαιτείται να 
παρέχονται σε σταθερό μέσο (άρθρο 4 
παράγραφος 1 σημείο 62α) σε 
ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν ο πελάτης ή 
ο δυνητικός πελάτης είναι ιδιώτης πελάτης 
ή δυνητικός ιδιώτης πελάτης που έχει 
ζητήσει να λαμβάνει τις πληροφορίες σε 
έντυπη μορφή, οπότε στην περίπτωση αυτή 
οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται σε 
έντυπη μορφή. Οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων εφαρμόζουν αυτή την 
απαίτηση εντός 24 μηνών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

24 μήνες: ορισμένες επιχειρήσεις επενδύσεων ενδέχεται να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για 
να συγκεντρώσουν δεδομένα και οι τράπεζες ενδέχεται να βασίζονται σε κοινά κέντρα 
δεδομένων τα οποία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προσαρμοστούν πολύ σύντομα. Δωρεάν: 
δίνεται κίνητρο για χρήση πιο «πράσινων» εναλλακτικών.

Τροπολογία 100
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
παρέχουν σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες 
όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται 

5α. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
παρέχουν σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες 
όλες τις απαιτούνται βάσει της παρούσας 
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βάσει της παρούσας οδηγίας σε 
ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν ο πελάτης ή 
ο δυνητικός πελάτης είναι ιδιώτης πελάτης 
ή δυνητικός ιδιώτης πελάτης που έχει 
ζητήσει να λαμβάνει τις πληροφορίες σε 
έντυπη μορφή, οπότε στην περίπτωση 
αυτή οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται 
σε έντυπη μορφή και δωρεάν.

οδηγίας σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν 
ο πελάτης ή ο δυνητικός πελάτης είναι 
ιδιώτης πελάτης ή δυνητικός ιδιώτης 
πελάτης, οπότε στην περίπτωση αυτή οι εν 
λόγω πληροφορίες παρέχονται κατ’ αρχήν 
σε έντυπη μορφή και δωρεάν.

Or. en

Τροπολογία 101
Engin Eroglu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων ενημερώνουν 
τους ιδιώτες πελάτες ή τους δυνητικούς 
ιδιώτες πελάτες ότι έχουν την επιλογή να 
λαμβάνουν τις πληροφορίες σε έντυπη 
μορφή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 102
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων ενημερώνουν 
τους ιδιώτες πελάτες ή τους δυνητικούς 
ιδιώτες πελάτες ότι έχουν την επιλογή να 
λαμβάνουν τις πληροφορίες σε έντυπη 
μορφή.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων ενημερώνουν 
τους ιδιώτες πελάτες ή τους δυνητικούς 
ιδιώτες πελάτες ότι έχουν την επιλογή να 
λαμβάνουν τις πληροφορίες μόνο σε 
ηλεκτρονική μορφή, εφόσον το ζητήσουν 
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διαδικτυακά.

Or. en

Τροπολογία 103
Engin Eroglu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων ενημερώνουν 
τους υφιστάμενους ιδιώτες πελάτες που 
συνήθως λάμβαναν τις απαιτούμενες 
πληροφορίες βάσει της παρούσας οδηγίας 
σε έντυπη μορφή σχετικά με το γεγονός 
ότι θα λαμβάνουν τις εν λόγω 
πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή 
τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες πριν από 
την αποστολή των εν λόγω πληροφοριών 
σε ηλεκτρονική μορφή. Οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων ενημερώνουν τους 
υφιστάμενους ιδιώτες πελάτες ότι έχουν 
τη δυνατότητα είτε να συνεχίσουν να 
λαμβάνουν πληροφορίες σε έντυπη μορφή 
είτε να επιλέξουν να λαμβάνουν τις 
πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή. Οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων ενημερώνουν 
επίσης τους υφιστάμενους ιδιώτες 
πελάτες ότι θα ακολουθήσει αυτόματη 
μετάβαση σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον 
δεν ζητήσουν τη συνέχιση της παροχής 
των πληροφοριών σε έντυπη μορφή εντός 
της εν λόγω περιόδου των οκτώ 
εβδομάδων.»·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 104
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE



PE658.929v01-00 74/98 AM\1215497EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων ενημερώνουν 
τους υφιστάμενους ιδιώτες πελάτες που 
συνήθως λάμβαναν τις απαιτούμενες 
πληροφορίες βάσει της παρούσας οδηγίας 
σε έντυπη μορφή σχετικά με το γεγονός 
ότι θα λαμβάνουν τις εν λόγω 
πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή 
τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες πριν από 
την αποστολή των εν λόγω πληροφοριών 
σε ηλεκτρονική μορφή. Οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων ενημερώνουν τους 
υφιστάμενους ιδιώτες πελάτες ότι έχουν 
τη δυνατότητα είτε να συνεχίσουν να 
λαμβάνουν πληροφορίες σε έντυπη μορφή 
είτε να επιλέξουν να λαμβάνουν τις 
πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή. Οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων ενημερώνουν 
επίσης τους υφιστάμενους ιδιώτες 
πελάτες ότι θα ακολουθήσει αυτόματη 
μετάβαση σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον 
δεν ζητήσουν τη συνέχιση της παροχής 
των πληροφοριών σε έντυπη μορφή εντός 
της εν λόγω περιόδου των οκτώ 
εβδομάδων.»·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 105
Linea Søgaard-Lidell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων ενημερώνουν 
τους υφιστάμενους ιδιώτες πελάτες που 
συνήθως λάμβαναν τις απαιτούμενες 

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων ενημερώνουν 
τους υφιστάμενους ιδιώτες πελάτες που 
συνήθως λάμβαναν τις απαιτούμενες 
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πληροφορίες βάσει της παρούσας οδηγίας 
σε έντυπη μορφή σχετικά με το γεγονός ότι 
θα λαμβάνουν τις εν λόγω πληροφορίες σε 
ηλεκτρονική μορφή τουλάχιστον οκτώ 
εβδομάδες πριν από την αποστολή των εν 
λόγω πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή. 
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων ενημερώνουν 
τους υφιστάμενους ιδιώτες πελάτες ότι 
έχουν τη δυνατότητα είτε να συνεχίσουν 
να λαμβάνουν πληροφορίες σε έντυπη 
μορφή είτε να επιλέξουν να λαμβάνουν τις 
πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή. Οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων ενημερώνουν 
επίσης τους υφιστάμενους ιδιώτες πελάτες 
ότι θα ακολουθήσει αυτόματη μετάβαση 
σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον δεν 
ζητήσουν τη συνέχιση της παροχής των 
πληροφοριών σε έντυπη μορφή εντός της 
εν λόγω περιόδου των οκτώ εβδομάδων.·

πληροφορίες βάσει της παρούσας οδηγίας 
σε έντυπη μορφή σχετικά με το γεγονός ότι 
θα λαμβάνουν τις εν λόγω πληροφορίες σε 
ηλεκτρονική μορφή τουλάχιστον οκτώ 
εβδομάδες πριν από την αποστολή των εν 
λόγω πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή. 
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων ενημερώνουν 
τους υφιστάμενους ιδιώτες πελάτες ότι 
έχουν τη δυνατότητα είτε να συνεχίσουν 
να λαμβάνουν πληροφορίες σε έντυπη 
μορφή είτε να επιλέξουν να λαμβάνουν τις 
πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή. Οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων ενημερώνουν 
επίσης τους υφιστάμενους ιδιώτες πελάτες 
ότι θα ακολουθήσει αυτόματη μετάβαση 
σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον δεν 
ζητήσουν τη συνέχιση της παροχής των 
πληροφοριών σε έντυπη μορφή εντός της 
εν λόγω περιόδου των οκτώ εβδομάδων. 
Οι υφιστάμενοι πελάτες που λαμβάνουν 
ήδη τις πληροφορίες σε ηλεκτρονική 
μορφή δεν χρειάζεται να ενημερώνονται.

Or. en

Τροπολογία 106
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 9α:
9a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων ενδέχεται να 
πληρώνουν από κοινού για την παροχή 
υπηρεσιών εκτέλεσης και για την παροχή 
έρευνας στον τομέα των επενδύσεων, 
εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
α) πριν από την παροχή υπηρεσιών 
εκτέλεσης ή έρευνας, έχει συναφθεί 
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συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης 
επενδύσεων και του παρόχου έρευνας, 
στην οποία προσδιορίζεται ποιο μέρος 
της από κοινού πληρωμής αντιστοιχεί 
στην έρευνα επενδύσεων·
β) η επιχείρηση επενδύσεων ενημερώνει 
τον πελάτη της σχετικά με τις από κοινού 
πληρωμές·
γ) οι υπηρεσίες εκτέλεσης για τις οποίες 
πραγματοποιείται η από κοινού πληρωμή 
παρέχονται αποκλειστικά σε σχέση με 
εκδότες που δεν υπερβαίνουν τη 
χρηματιστηριακή αξία των 
10 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά τη 
διάρκεια των 36 μηνών που προηγούνται 
της παροχής έρευνας επενδύσεων·
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
η έρευνα επενδύσεων νοείται ότι καλύπτει 
ερευνητικό υλικό ή υπηρεσίες που 
αφορούν ένα ή περισσότερα 
χρηματοπιστωτικά μέσα ή άλλα 
περιουσιακά στοιχεία, ή τους εκδότες ή 
εν δυνάμει εκδότες χρηματοπιστωτικών 
μέσων, ή είναι στενά συνδεδεμένη με 
συγκεκριμένη βιομηχανία ή αγορά, έτσι 
ώστε να παρέχει πληροφορίες για απόψεις 
σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα, 
περιουσιακά στοιχεία ή εκδότες στο 
πλαίσιο του τομέα αυτού.
Η έρευνα επενδύσεων περιλαμβάνει 
επίσης υλικό ή υπηρεσίες που συνιστούν 
ή υποδεικνύουν ρητώς ή σιωπηρώς μια 
επενδυτική στρατηγική και παρέχουν μια 
τεκμηριωμένη γνώμη σχετικά με την 
παρούσα ή τη μελλοντική αξία ή τιμή 
χρηματοπιστωτικών μέσων ή 
περιουσιακών στοιχείων, ή περιέχουν, 
υπό άλλη μορφή, ανάλυση και 
πρωτότυπες ιδέες, και καταλήγουν σε 
συμπεράσματα με βάση νέες ή 
υφιστάμενες πληροφορίες που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να 
τεκμηριωθεί μια επενδυτική στρατηγική 
και να είναι σχετική και ικανή να 
προσθέσει αξία στις αποφάσεις της 
επιχείρησης επενδύσεων για λογαριασμό 
των πελατών που χρεώνονται για την εν 
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λόγω έρευνα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για τη μεταχείριση της έρευνας στον τομέα των μετοχών θα πρέπει να ληφθεί σε 
επίπεδο 1 και όχι μέσω κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας. Το όριο κεφαλαιοποίησης αγοράς θα 
πρέπει να είναι αρκετά υψηλό ώστε να επιτρέπει την ανάπτυξη οικοσυστήματος όσον αφορά την 
έρευνα στον τομέα των μετοχών για εκδότες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Τροπολογία 107
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 24 – παράγραφος 13 – στοιχείο δ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

γ α) Το άρθρο 24 παράγραφος 13 
στοιχείο δ) τροποποιείται ως εξής:

δ) των κριτηρίων για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης των επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν αντιπαροχές προς την 
υποχρέωσή τους να ενεργούν με έντιμο, 
δίκαιο και επαγγελματικό τρόπο προς το 
βέλτιστο συμφέρον του πελάτη.

«δ) των κριτηρίων για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης των επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν αντιπαροχές προς την 
υποχρέωσή τους να ενεργούν με έντιμο, 
δίκαιο και επαγγελματικό τρόπο προς το 
βέλτιστο συμφέρον του πελάτη, αλλά με 
εξαίρεση τυχόν παρεκκλίσεων που 
σχετίζονται με τα όρια κεφαλαιοποίησης 
των εκδοτών, για τα οποία η έρευνα 
παρέχεται από επιχειρήσεις επενδύσεων.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=EL)

Τροπολογία 108
Engin Eroglu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2014/65/EE
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Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

διαγράφεται

«Κατά την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών ή υπηρεσιών διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνουν την 
αλλαγή χρηματοπιστωτικών μέσων, οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων αναλύουν το 
κόστος και τα οφέλη της αλλαγής 
χρηματοπιστωτικών μέσων και 
ενημερώνουν τον πελάτη αν τα οφέλη της 
εν λόγω αλλαγής χρηματοπιστωτικών 
μέσων είναι μεγαλύτερα από το κόστος 
που συνεπάγεται η εν λόγω αλλαγή.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι διαχειριστές αμείβονται κανονικά ανάλογα με τα επενδυτικά τους 
αποτελέσματα, δεν υπάρχει εσφαλμένο κίνητρο εδώ και, επομένως, αποτελεί περιττή 
επιβάρυνση.

Τροπολογία 109
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών 
ή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου 
που περιλαμβάνουν την αλλαγή 
χρηματοπιστωτικών μέσων, οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων αναλύουν το κόστος και τα 
οφέλη της αλλαγής χρηματοπιστωτικών 
μέσων και ενημερώνουν τον πελάτη αν τα 
οφέλη της εν λόγω αλλαγής 
χρηματοπιστωτικών μέσων είναι 
μεγαλύτερα από το κόστος που 
συνεπάγεται η εν λόγω αλλαγή.·

Κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών 
ή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου 
που περιλαμβάνουν την αλλαγή 
χρηματοπιστωτικών μέσων, οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων αναλύουν το κόστος και τα 
οφέλη της αλλαγής χρηματοπιστωτικών 
μέσων. Κατά την παροχή υπηρεσιών 
επενδυτικών συμβουλών, οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων ενημερώνουν τον πελάτη αν 
τα οφέλη της εν λόγω αλλαγής 
χρηματοπιστωτικών μέσων είναι 
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μεγαλύτερα από το κόστος που 
συνεπάγεται η εν λόγω αλλαγή.·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, ο πελάτης έχει αποφασίσει να αναθέσει την 
απόφαση σχετικά με την αγορά και την πώληση μεμονωμένων μέσων στο διαχειριστή 
χαρτοφυλακίου. Θα ήταν αντίθετο με την έννοια της διαχείρισης χαρτοφυλακίου να 
ενημερώνεται ο πελάτης σχετικά με το κόστος και τα οφέλη κάθε μεμονωμένης απόφασης για 
αγορά ή πώληση. Η απαίτηση θα πρέπει, επομένως, να περιοριστεί στην παροχή επενδυτικών 
συμβουλών.

Τροπολογία 110
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 25 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5α) Στο άρθρο 25 παράγραφος 8, το 
εισαγωγικό μέρος τροποποιείται ως εξής:

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 89 για να εξασφαλίζει τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων 
επενδύσεων με τις αρχές που ορίζονται 
στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος 
άρθρου κατά την παροχή επενδυτικών ή 
παρεπόμενων υπηρεσιών στους πελάτες 
τους, περιλαμβανομένων των 
πληροφοριών που λαμβάνονται κατά την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας ή της 
συμβατότητας των υπηρεσιών και των 
χρηματοπιστωτικών μέσων για τους 
πελάτες τους, των κριτηρίων για την 
αξιολόγηση μη πολύπλοκων 
χρηματοπιστωτικών μέσων για τους 
σκοπούς της παραγράφου 4 στοιχείο α) 
σημείο vi) του παρόντος άρθρου, του 
περιεχομένου και της μορφής των αρχείων 
και συμφωνιών για την παροχή υπηρεσιών 

«8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 89 για να εξασφαλίζει τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων 
επενδύσεων με τις αρχές που ορίζονται 
στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος 
άρθρου κατά την παροχή επενδυτικών ή 
παρεπόμενων υπηρεσιών στους πελάτες 
τους, περιλαμβανομένων των 
πληροφοριών που λαμβάνονται κατά την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας ή της 
συμβατότητας των υπηρεσιών και των 
χρηματοπιστωτικών μέσων για τους 
πελάτες τους, των κριτηρίων για την 
αξιολόγηση μη πολύπλοκων 
χρηματοπιστωτικών μέσων για τους 
σκοπούς της παραγράφου 4 στοιχείο α) 
σημείο vi) του παρόντος άρθρου, του 
περιεχομένου και της μορφής των αρχείων 
και συμφωνιών για την παροχή υπηρεσιών 
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προς τους πελάτες και των περιοδικών 
εκθέσεων στους πελάτες για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις λαμβάνουν 
υπόψη:

προς τους πελάτες και των περιοδικών 
εκθέσεων στους πελάτες για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά 
εξαιρουμένων των υποχρεώσεων σε 
σχέση με τα όρια γνωστοποίησης ζημιών 
που ορίζονται στο άρθρο 25α. Οι εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις λαμβάνουν 
υπόψη:»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=EL)

Τροπολογία 111
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
25α:
«Άρθρο 25α
Απαιτήσεις γνωστοποίησης ζημιών για 
τις συναλλαγές διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου ή για συναλλαγές που 
συνεπάγονται ενδεχόμενη υποχρέωση
1. Επιχειρήσεις επενδύσεων που 
παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου ενημερώνουν τον πελάτη 
όταν η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου, 
όπως εκτιμάται στην αρχή κάθε περιόδου 
αναφοράς, υποτιμάται κατά 10 % και 
εφεξής σε πολλαπλάσια του 10 %, το 
αργότερο στη λήξη της εργάσιμης μέρας 
κατά την οποία σημειώθηκε η υπέρβαση 
του ορίου ή, εάν η υπέρβαση του ορίου 
σημειώθηκε σε μη εργάσιμη ημέρα, στο 
κλείσιμο της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
2. Επιχειρήσεις επενδύσεων που 
διατηρούν λογαριασμό ιδιώτη πελάτη, ο 
οποίος περιλαμβάνει θέσεις σε 
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μοχλευμένα χρηματοπιστωτικά μέσα ή 
συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόμενη 
υποχρέωση, ενημερώνουν τον πελάτη 
όταν η αρχική αξία κάθε μέσου 
υποτιμάται κατά 10 % και εφεξής σε 
πολλαπλάσια του 10 %. Οι εκθέσεις 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο θα 
πρέπει να υποβάλλονται για κάθε μέσο 
ξεχωριστά, εκτός εάν συμφωνήθηκε 
διαφορετικά με τον πελάτη, και 
υποβάλλονται το αργότερο στη λήξη της 
εργάσιμης μέρας κατά την οποία 
σημειώθηκε η υπέρβαση του ορίου ή, εάν 
η υπέρβαση του ορίου σημειώθηκε σε μη 
εργάσιμη ημέρα, στο κλείσιμο της 
επόμενης εργάσιμης ημέρας.»

Or. en

Τροπολογία 112
Engin Eroglu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
25α:
«Άρθρο 25α
Όρια γνωστοποίησης ζημιών
1. Επιχειρήσεις επενδύσεων που 
παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου ενημερώνουν τον πελάτη 
όταν η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου, 
όπως εκτιμάται στην αρχή κάθε περιόδου 
αναφοράς, υποτιμάται κατά 20 % και 
εφεξής σε πολλαπλάσια του 10 %, το 
αργότερο στη λήξη της εργάσιμης μέρας 
κατά την οποία σημειώθηκε η υπέρβαση 
του ορίου ή, εάν η υπέρβαση του ορίου 
σημειώθηκε σε μη εργάσιμη ημέρα, στο 
κλείσιμο της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
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2. Επιχειρήσεις επενδύσεων που 
διατηρούν λογαριασμό ιδιώτη πελάτη, ο 
οποίος περιλαμβάνει θέσεις σε 
μοχλευμένα χρηματοπιστωτικά μέσα ή 
συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόμενη 
υποχρέωση, ενημερώνουν τον πελάτη 
όταν η αρχική αξία κάθε μέσου 
υποτιμάται κατά 20 % και εφεξής σε 
πολλαπλάσια του 10 %. Οι εκθέσεις 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο θα 
πρέπει να υποβάλλονται για κάθε μέσο 
ξεχωριστά, εκτός εάν συμφωνήθηκε 
διαφορετικά με τον πελάτη, και 
υποβάλλονται το αργότερο στη λήξη της 
εργάσιμης μέρας κατά την οποία 
σημειώθηκε η υπέρβαση του ορίου ή, εάν 
η υπέρβαση του ορίου σημειώθηκε σε μη 
εργάσιμη ημέρα, στο κλείσιμο της 
επόμενης εργάσιμης ημέρας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο του 10 % θα καλύπτεται τόσο συχνά που οι εν λόγω πληροφορίες θα καταστούν 
πληθωριστικές.

Τροπολογία 113
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 β (νέο)
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
25α:
«Άρθρο 25α
Όρια γνωστοποίησης ζημιών
1. Επιχειρήσεις επενδύσεων που 
παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου ενημερώνουν τον πελάτη 
όταν η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου, 
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όπως εκτιμάται στην αρχή κάθε περιόδου 
αναφοράς, υποτιμάται κατά 10 % και 
εφεξής σε πολλαπλάσια του 10 %, το 
αργότερο στη λήξη της εργάσιμης μέρας 
κατά την οποία σημειώθηκε η υπέρβαση 
του ορίου ή, εάν η υπέρβαση του ορίου 
σημειώθηκε σε μη εργάσιμη ημέρα, στο 
κλείσιμο της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
2. Επιχειρήσεις επενδύσεων που 
διατηρούν λογαριασμό ιδιώτη πελάτη, ο 
οποίος περιλαμβάνει θέσεις σε 
μοχλευμένα χρηματοπιστωτικά μέσα ή 
συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόμενη 
υποχρέωση, ενημερώνουν τον πελάτη 
όταν η αρχική αξία κάθε μέσου 
υποτιμάται κατά 10 % και εφεξής σε 
πολλαπλάσια του 10 %. Οι εκθέσεις 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο θα 
πρέπει να υποβάλλονται για κάθε μέσο 
ξεχωριστά, εκτός εάν συμφωνήθηκε 
διαφορετικά με τον πελάτη, και 
υποβάλλονται το αργότερο στη λήξη της 
εργάσιμης μέρας κατά την οποία 
σημειώθηκε η υπέρβαση του ορίου ή, εάν 
η υπέρβαση του ορίου σημειώθηκε σε μη 
εργάσιμη ημέρα, στο κλείσιμο της 
επόμενης εργάσιμης ημέρας.»

Or. en

Τροπολογία 114
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, η απαίτηση υποβολής εκθέσεων 
που προβλέπεται στην παρούσα 
παράγραφο δεν ισχύει έως [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας + 2 έτη].·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 115
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, η απαίτηση υποβολής εκθέσεων 
που προβλέπεται στην παρούσα 
παράγραφο δεν ισχύει έως [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας + 2 έτη].·

Ωστόσο, η απαίτηση υποβολής εκθέσεων 
που προβλέπεται στην παρούσα 
παράγραφο δεν ισχύει έως [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας + 2 έτη]. Η 
Επιτροπή επανεξετάζει ενδελεχώς την 
καταλληλότητα των απαιτήσεων 
υποβολής εκθέσεων του άρθρου 27 
παράγραφος 3 και υποβάλλει έκθεση προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έως την [ημερομηνία έναρξη 
ισχύος της παρούσας τροποποιητικής 
οδηγίας + 1 έτος]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναστολή της απαίτησης υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 θα 
πρέπει να συνοδεύεται από απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επανεξέταση της 
καταλληλότητας της εν λόγω απαίτησης.

Τροπολογία 116
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, η απαίτηση υποβολής εκθέσεων 
που προβλέπεται στην παρούσα 

Ωστόσο, η απαίτηση υποβολής εκθέσεων 
που προβλέπεται στην παρούσα 



AM\1215497EL.docx 85/98 PE658.929v01-00

EL

παράγραφο δεν ισχύει έως [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας + 2 έτη].·

παράγραφο δεν ισχύει έως [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας + 1 έτος].·

Or. en

Τροπολογία 117
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6 α (νέο)
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 27 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α) Στο άρθρο 27 παράγραφος 6 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ωστόσο, η απαίτηση υποβολής 
εκθέσεων που προβλέπεται στην παρούσα 
παράγραφο δεν ισχύει έως [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας + 2 έτη].»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναστέλλεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων επενδύσεων που εκτελούν εντολές πελατών να 
δημοσιοποιούν τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης. Πρόκειται για εναρμόνιση με την 
αναστολή της απαίτησης που ορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3.

Τροπολογία 118
Engin Eroglu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6 α (νέο)
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 27 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) στο άρθρο 27 παράγραφος 6 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
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«Ωστόσο, η απαίτηση υποβολής 
εκθέσεων που προβλέπεται στην παρούσα 
παράγραφο δεν ισχύει έως την 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας τροποποιητικής οδηγίας + 2 
έτη].»·

Or. en

Τροπολογία 119
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6 β (νέο)
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 27 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Στο άρθρο 27 παράγραφος 6 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η Επιτροπή επανεξετάζει ενδελεχώς την 
καταλληλότητα των απαιτήσεων 
υποβολής εκθέσεων του άρθρου 27 
παράγραφος 6 και υποβάλλει έκθεση προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έως την [ημερομηνία έναρξη 
ισχύος της παρούσας τροποποιητικής 
οδηγίας + 1 έτος].»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναστέλλεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων επενδύσεων που εκτελούν εντολές πελατών να 
δημοσιοποιούν τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης. Πρόκειται για εναρμόνιση με την 
αναστολή της απαίτησης που ορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3.

Τροπολογία 120
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 29 α – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι απαιτήσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 24 παράγραφος 4 στοιχείο γ) 
δεν ισχύουν για άλλες υπηρεσίες που 
παρέχονται σε επαγγελματίες πελάτες 
εκτός των επενδυτικών συμβουλών και 
της διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 121
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 29 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι απαιτήσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 24 παράγραφος 4 στοιχείο γ) 
δεν ισχύουν για άλλες υπηρεσίες που 
παρέχονται σε επαγγελματίες πελάτες 
εκτός των επενδυτικών συμβουλών και 
της διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

(1) Οι απαιτήσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 24 παράγραφος 4 στοιχείο γ) 
δεν ισχύουν για άλλες υπηρεσίες που 
παρέχονται σε επαγγελματίες πελάτες και 
επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασαφηνίζεται ότι η εξαίρεση ισχύει τόσο για επαγγελματίες πελάτες, όσο και για επιλέξιμους 
αντισυμβαλλόμενους.

Τροπολογία 122
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 57 – παράγραφοι 1,3,4,6,7,8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 123
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 57 – παράγραφοι 1,3,4,6,7,8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 124
José Gusmão, Manon Aubry, Aurore Lalucq

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 57 – παράγραφοι 1,3,4,6,7,8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 125
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 58 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) στο άρθρο 58, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
συναλλάσσονται με παράγωγα 
εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπής ή 
παράγωγά τους εκτός τόπου 
διαπραγμάτευσης παρέχουν στην 
κεντρική αρμόδια αρχή που αναφέρεται 
στο άρθρο 57 παράγραφος 6, τουλάχιστον 
σε καθημερινή βάση, αναλυτική 
κατάσταση των θέσεων που κατέχουν σε 
παράγωγα επί εμπορευμάτων ή 
δικαιώματα εκπομπής ή παράγωγά τους 
που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε τόπο 
διαπραγμάτευσης και σε οικονομικά 
ισοδύναμες συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, 
καθώς και των θέσεων των πελατών τους 
και των πελατών των εν λόγω πελατών 
μέχρι τον τελευταίο πελάτη, σύμφωνα με 
το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
600/2014 και, όπου έχει εφαρμογή, το 
άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1227/2011.»·

Or. en

Τροπολογία 126
José Gusmão, Manon Aubry, Aurore Lalucq

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 58 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) στο άρθρο 58, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων που 
συναλλάσσονται με παράγωγα 
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εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπής ή 
παράγωγά τους εκτός τόπου 
διαπραγμάτευσης παρέχουν στην 
κεντρική αρμόδια αρχή που αναφέρεται 
στο άρθρο 57 παράγραφος 6, τουλάχιστον 
σε καθημερινή βάση, αναλυτική 
κατάσταση των θέσεων που κατέχουν σε 
παράγωγα επί εμπορευμάτων ή 
δικαιώματα εκπομπής ή παράγωγά τους 
που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε τόπο 
διαπραγμάτευσης και σε οικονομικά 
ισοδύναμες συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, 
καθώς και των θέσεων των πελατών τους 
και των πελατών των εν λόγω πελατών 
μέχρι τον τελευταίο πελάτη, σύμφωνα με 
το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
600/2014 και, όπου έχει εφαρμογή, το 
άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1227/2011.»·

Or. en

Τροπολογία 127
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 58 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι επιχειρήσεις επενδύσεων που 
συναλλάσσονται με παράγωγα 
εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπής ή 
παράγωγά τους εκτός τόπου 
διαπραγμάτευσης παρέχουν στην 
κεντρική αρμόδια αρχή που αναφέρεται 
στο άρθρο 57 παράγραφος 6, τουλάχιστον 
σε καθημερινή βάση, αναλυτική 
κατάσταση των θέσεων που κατέχουν σε 
παράγωγα επί εμπορευμάτων ή 
δικαιώματα εκπομπής ή παράγωγά τους 
που αποτελούν αντικείμενο 

διαγράφεται
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διαπραγμάτευσης σε τόπο 
διαπραγμάτευσης και σε οικονομικά 
ισοδύναμες συμβάσεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, 
καθώς και των θέσεων των πελατών τους 
και των πελατών των εν λόγω πελατών 
μέχρι τον τελευταίο πελάτη, σύμφωνα με 
το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
600/2014 και, όπου έχει εφαρμογή, το 
άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1227/2011.

Or. en

Τροπολογία 128
Stéphanie Yon-Courtin, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Billy Kelleher, Ondřej 
Kovařík

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 90 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Στο άρθρο 90, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Πριν από την 30ή Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή υποβάλλει, μετά από 
διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με:
α) τη λειτουργία των μηχανισμών 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), 
συμπεριλαμβανομένης της ειδικής 
χρήσης αντιστοιχισμένης κύριας 
διαπραγμάτευσης από αυτούς, 
λαμβάνοντας υπόψη την εποπτική 
εμπειρία των αρμόδιων αρχών, τον 
αριθμό των ΜΟΔ που έχουν άδεια στην 
Ένωση και το μερίδιο της αγοράς που 
κατέχουν και ιδίως εξετάζοντας κατά 
πόσον χρειάζονται προσαρμογές στον 
ορισμό ενός ΜΟΔ και κατά πόσον το 
φάσμα των χρηματοπιστωτικών μέσων 
που καλύπτει η κατηγορία των ΜΟΔ 
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εξακολουθεί να είναι ενδεδειγμένο·
β) τη λειτουργία του καθεστώτος για τις 
αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη τον αριθμό των ΠΜΔ που έχουν 
καταγραφεί ως αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, 
τον αριθμό των εκδοτών που είναι 
παρόντες σε αυτούς και τους 
αντίστοιχους όγκους συναλλαγών.
Ιδίως, στην έκθεση θα εκτιμάται κατά 
πόσον το όριο του άρθρου 33 παράγραφος 
3 στοιχείο α) παραμένει κατάλληλο 
ελάχιστο όριο για την επίτευξη των 
στόχων για αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, 
όπως αναφέρεται στην παρούσα οδηγία·
γ) τον αντίκτυπο των απαιτήσεων όσον 
αφορά την αλγοριθμική διαπραγμάτευση, 
συμπεριλαμβανομένων των αλγοριθμικών 
συναλλαγών υψηλής συχνότητας·
δ) την πείρα που έχει αποκτηθεί από το 
μηχανισμό απαγόρευσης ορισμένων 
προϊόντων ή πρακτικών, λαμβανομένου 
υπόψη του πόσες φορές ενεργοποιήθηκαν 
οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί και ποια 
ήταν τα αποτελέσματα·
ε) την επιβολή των διοικητικών και 
ποινικών κυρώσεων και ιδίως την ανάγκη 
για περαιτέρω εναρμόνιση των 
διοικητικών κυρώσεων για την παράβαση 
των απαιτήσεων που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία και στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 600/2014·
στ) τις επιπτώσεις από την εφαρμογή 
ορίων θέσης και διαχείρισης θέσης στη 
ρευστότητα, την κατάχρηση της αγοράς, 
την ομαλή διαμόρφωση των τιμών και 
στους όρους διακανονισμού στις αγορές 
παραγώγων επί εμπορευμάτων·
ζ) την εξέλιξη των τιμών για τα 
προδιαπραγματευτικά και τα 
μεταδιαπραγματευτικά δεδομένα 
διαφάνειας των συναλλαγών από 
ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ, ΜΟΔ και 
Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ.·
η) τις συνέπειες της απαίτησης για 
κοινοποίηση αμοιβών, προμηθειών, και 
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μη χρηματικών οφελών σε σχέση με την 
παροχή επενδυτικής υπηρεσίας ή 
παρεπόμενης υπηρεσίας στον πελάτη 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 9, 
συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου 
της στην εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς στον τομέα των 
διασυνοριακών επενδυτικών συμβουλών·
θ) τον αντίκτυπο των απαιτήσεων που 
σχετίζονται με την έρευνα επενδύσεων 
σύμφωνα με την κατ’ εξουσιοδότηση 
οδηγία (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής στο 
κόστος, τη διαθεσιμότητα, την ένταση, 
την κάλυψη και την ποιότητα της 
έρευνας από την πλευρά της πώλησης και 
από την πλευρά της αγοράς, με ιδιαίτερη 
εστίαση στις ΜΜΕ της ΕΕ·
ι) την κατηγοριοποίηση των πελατών 
δυνάμει του άρθρου 4 και του 
παραρτήματος ΙΙ της παρούσας οδηγίας.
Αν είναι σκόπιμο, η έκθεση συνοδεύεται 
από νομοθετική πρόταση.

Or. en

Τροπολογία 129
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 α (νέο)
Οδηγία 2014/65/EE
Παράρτημα II – II.1 Κριτήρια κατηγοριοποίησης – εδάφιο 5 – περιπτώσεις 1, 2, 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

11α) στο παράρτημα II, σημείο II.1, 
πέμπτο εδάφιο, η πρώτη, η δεύτερη και η 
τρίτη περίπτωση τροποποιούνται ως 
εξής:

— ο πελάτης πραγματοποίησε κατά μέσο 
όρο 10 συναλλαγές επαρκούς όγκου ανά 
τρίμηνο στη σχετική αγορά στη διάρκεια 
των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων,

«— ο πελάτης πραγματοποίησε κατά μέσο 
όρο 10 συναλλαγές επαρκούς όγκου ανά 
τρίμηνο στη σχετική αγορά στη διάρκεια 
των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων και 
2 συναλλαγές ανά έτος σε περίπτωση μη 
ρευστοποιήσιμων μέσων,
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η αξία του χαρτοφυλακίου 
χρηματοπιστωτικών μέσων του πελάτη, 
οριζόμενου ως καταθέσεις μετρητών συν 
χρηματοπιστωτικά μέσα, υπερβαίνει τις 
500 000 EUR,

η αξία του χαρτοφυλακίου 
χρηματοπιστωτικών μέσων του πελάτη, 
οριζόμενου ως καταθέσεις μετρητών συν 
χρηματοπιστωτικά μέσα, υπερβαίνει τις 
200 000 EUR,

— ο πελάτης κατέχει ή κατείχε επί ένα 
έτος τουλάχιστον επαγγελματική θέση 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η οποία 
απαιτεί γνώση των σχεδιαζόμενων 
συναλλαγών ή υπηρεσιών.

— ο πελάτης κατέχει ή κατείχε επί ένα 
έτος τουλάχιστον επαγγελματική θέση 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η οποία 
απαιτεί γνώση των σχεδιαζόμενων 
συναλλαγών ή υπηρεσιών ή κατέχει 
πτυχίο ανωτέρας σχολής ή μεταπτυχιακό 
τίτλο (ή ανώτερο τίτλο) στις οικονομικές 
επιστήμες ή τα χρηματοοικονομικά ή έχει 
διαχειριστεί χαρτοφυλάκιο που 
υπερβαίνει τις 500 000 EUR κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών ή 
έχει εργαστεί σε τομείς που απαιτούν 
χρηματοοικονομική εμπειρογνωσία για 
τουλάχιστον ένα έτος,
ο πελάτης έχει πραγματοποιήσει ή 
επιθυμεί να πραγματοποιήσει συναλλαγή 
χρηματοπιστωτικού μέσου που 
υπερβαίνει τις 100 000 EUR.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=EL)

Τροπολογία 130
Bogdan Rzońca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2014/65/EE
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τις επιπτώσεις της 
εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο ι) όσον αφορά τα 
δικαιώματα εκπομπής ή τα παράγωγα των 
δικαιωμάτων αυτών και συνοδεύει την 
επανεξέταση αυτή, όπου κρίνεται σκόπιμο, 
με νομοθετική πρόταση για την 

1α. Εντός 3 ετών από την 
τροποποίηση του πλαισίου του ΣΕΔΕ της 
ΕΕ, η Επιτροπή επανεξετάζει τις 
επιπτώσεις της εξαίρεσης που προβλέπεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ι) 
όσον αφορά τα δικαιώματα εκπομπής ή τα 
παράγωγα των δικαιωμάτων αυτών και 
συνοδεύει την επανεξέταση αυτή, όπου 
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τροποποίηση της εν λόγω εξαίρεσης. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή αξιολογεί τις 
συναλλαγές επί δικαιωμάτων εκπομπής της 
ΕΕ και των παραγώγων τους στην ΕΕ και 
σε τρίτες χώρες, τις επιπτώσεις της 
εξαίρεσης βάσει του άρθρου 2 
παράγραφος 1 στοιχείο ι), την προστασία 
των επενδυτών, την ακεραιότητα και τη 
διαφάνεια των αγορών δικαιωμάτων 
εκπομπής και των παραγώγων τους, καθώς 
και αν πρέπει να θεσπιστούν μέτρα σε 
σχέση με τις συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται σε τόπους 
διαπραγμάτευσης τρίτων χωρών.».

κρίνεται σκόπιμο, με νομοθετική πρόταση 
για την τροποποίηση της εν λόγω 
εξαίρεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή 
αξιολογεί τις συναλλαγές επί δικαιωμάτων 
εκπομπής της ΕΕ και των παραγώγων τους 
στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, τις 
επιπτώσεις της εξαίρεσης βάσει του 
άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο ι), την 
προστασία των επενδυτών, την 
ακεραιότητα και τη διαφάνεια των αγορών 
δικαιωμάτων εκπομπής και των 
παραγώγων τους, καθώς και αν πρέπει να 
θεσπιστούν μέτρα σε σχέση με τις 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε 
τόπους διαπραγμάτευσης τρίτων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 131
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2019/878
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878
Το άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/878 τροποποιείται ως εξής:
(1) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, έως την 28η 
Δεκεμβρίου 2020:
i) τα απαραίτητα μέτρα για να επιτευχθεί 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, εφόσον αφορούν 
πιστωτικά ιδρύματα·
ii) τα απαραίτητα μέτρα για να επιτευχθεί 
συμμόρφωση με το άρθρο 1 σημεία 1) 
έως 9) της παρούσας οδηγίας όσον αφορά 
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το άρθρο 2 παράγραφος 5 και 6 και το 
άρθρο 21β της οδηγίας 2013/36/EE, 
εφόσον αφορούν πιστωτικά ιδρύματα και 
επιχειρήσεις επενδύσεων.»
(2) το ακόλουθο εδάφιο παρεμβάλλεται 
μετά το πρώτο εδάφιο:
«Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή 
σχετικά.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διορθώνει την έλλειψη εναρμόνισης μεταξύ της έναρξης ισχύος της IFD και της 
ΟΚΑ 5.

Τροπολογία 132
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 β (νέο)
Οδηγία 2013/36/EE
Άρθρο 94 – παράγραφος 2 – εδάφια 3, 4, 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1β
Τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 

2013/36/ΕΕ
Το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο 
εδάφιο του άρθρου 94 παράγραφος 2 
αντικαθίστανται από το ακόλουθο 
κείμενο:
«Για τους σκοπούς του εντοπισμού 
εργαζομένων των οποίων οι 
επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου 
των ιδρυμάτων όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 92 παράγραφος 3, με εξαίρεση 
τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις 
επενδύσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 σημείο 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 575/2013, η ΕΑΤ καταρτίζει 
σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
όπου καθορίζονται τα κριτήρια για να 
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καθοριστούν τα εξής:
α) διευθυντικές ευθύνες και λειτουργίες 
ελέγχου·
β) σημαντική επιχειρηματική μονάδα και 
σημαντικός αντίκτυπος στο προφίλ 
κινδύνου της σχετικής επιχειρηματικής 
μονάδας· και
γ) άλλες κατηγορίες προσωπικού που δεν 
αναφέρονται ρητώς στο άρθρο 92 
παράγραφος 3 και του οποίου οι 
επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του 
ιδρύματος, συγκριτικά τόσο ουσιώδη όσο 
και ο αντίκτυπος των κατηγοριών 
προσωπικού που αναφέρονται στη 
συγκεκριμένη παράγραφο.
Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως την 28η Δεκεμβρίου 2019.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
συμπληρώνει την παρούσα οδηγία 
εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά 
πρότυπα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. 
Όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά 
πρότυπα που ισχύουν για τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 σημείο 2 του (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013, η εξουσιοδότηση που 
ορίζεται στο άρθρο 94 παράγραφος 2 της 
παρούσας οδηγίας όπως τροποποιήθηκε 
με την οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου εξακολουθεί να ισχύει έως 
την 26η Ιουνίου 2021.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διορθώνει την έλλειψη εναρμόνισης μεταξύ της έναρξης ισχύος της IFD και της 
ΟΚΑ 5.

Τροπολογία 133
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Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Ρήτρα επανεξέτασης
Το αργότερο έως της 31η Ιουλίου 2021, η 
Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για 
αναθεώρηση της οδηγίας 2014/65 και του 
κανονισμού 600/2014. Η αναθεώρηση θα 
είναι ευρεία και θα λαμβάνει υπόψη 
ζητήματα μεταξύ άλλων σε σχέση με τη 
διάρθρωση της αγοράς, τα δεδομένα, τις 
συναλλαγές και τη φάση μετά τις 
συναλλαγές, τους κανόνες για την έρευνα, 
τους κανόνες για την πληρωμή 
αντιπαροχών σε συμβούλους, το επίπεδο 
επαγγελματικών προσόντων των 
συμβούλων στην Ευρώπη και το Brexit.

Or. en


