
AD\1236775EL.docx PE693.586v03-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

2020/0268(COD)

6.7.2021

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/43/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 
2009/138/ΕΕ, 2011/61/ΕΕ, ΕΕ/2013/36, 2014/65/ΕΕ, (ΕΕ) 2015/2366 και 
ΕΕ/2016/2341
(COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Mislav Kolakušić

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού



PE693.586v03-00 2/13 AD\1236775EL.docx

EL

PA_Legam



AD\1236775EL.docx 3/13 PE693.586v03-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα νομοθετική πρόταση της Επιτροπής αποτελεί μέρος μιας δέσμης μέτρων η οποία 
ταυτόχρονα στηρίζει τις δυνατότητες του ψηφιακού χρηματοοικονομικού τομέα στο πλαίσιο 
της καινοτομίας και του ανταγωνισμού και μετριάζει τους κινδύνους. Ευθυγραμμίζεται με τις 
προτεραιότητες της Επιτροπής για την προετοιμασία της Ευρώπης για την ψηφιακή εποχή και 
την οικοδόμηση μιας οικονομίας που θα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 
μέλλοντος, αποτελεί δε μέρος των ευρύτερων δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και την εξάλειψη των επιχειρησιακών κινδύνων, ενώ 
παράλληλα θεσπίζει ένα σαφές, αναλογικό και ευνοϊκό νομικό πλαίσιο για τους παρόχους 
υπηρεσιών κρυπτοϊδιοκτησίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί πλήρως σε όλους τους ψηφιακούς κινδύνους 
στους οποίους εκτίθενται οι χρηματοπιστωτικές οντότητες, οι οποίοι απορρέουν από την 
ταχέως αυξανόμενη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
κατά την παροχή και χρήση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας 
σήμερα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ψηφιακές τεχνολογίες, και δη από προϊόντα 
ψηφιακής τεχνολογίας των οποίων η σημασία αναμένεται να αυξηθεί, είναι δε υψίστης 
σημασίας να εξασφαλιστεί ότι οι ψηφιακές δραστηριότητές τους θα είναι λειτουργικά 
ανθεκτικές στους κινδύνους ΤΠΕ. Η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα καθίσταται επίσης βασικός 
παράγοντας λόγω της ανάπτυξης της αγοράς προηγμένων τεχνολογιών, η οποία βασίζεται 
κυρίως στη δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβίβασης και αποθήκευσης αξιών ή δικαιωμάτων με 
τη χρήση τεχνολογίας αποκεντρωμένου καθολικού ή παρόμοιας τεχνολογίας 
(κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία), καθώς και υπηρεσιών που συνδέονται με τα εν λόγω 
περιουσιακά στοιχεία.

Απόψεις του συντάκτη

Η πρόταση της Επιτροπής θα οδηγούσε σε περιορισμό των υποχρεώσεων των νόμιμων 
ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, δεδομένου ότι στο μέλλον οι υποχρεώσεις αυτές θα 
αφορούν αποκλειστικά τις ΤΠΕ, και όχι τις διαδικασίες και την οργάνωση των νόμιμων 
ελεγκτών ή των ελεγκτικών γραφείων εν γένει. Προτείνεται, επομένως, ένα νέο σημείο που 
υποδεικνύει αδιαμφισβήτητα ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες υποχρεώσεις των 
ελεγκτικών γραφείων και ότι προστίθενται νέες υποχρεώσεις όσον αφορά τις ΤΠΕ.

Η συμμόρφωση με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/xx [DORA] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν είναι δυνατή, διότι ο εν λόγω κανονισμός δεν έχει τεθεί 
σε ισχύ και δεν υφίσταται νομικά. Μια λύση που ενσωματώνει στην πρόταση οδηγίας μόνο το 
κείμενο του άρθρου στο οποίο αναφέρεται η Επιτροπή είναι μόνο νομικά δυνατή, ενώ 
ταυτόχρονα επιτυγχάνει τον σκοπό και τον στόχο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
καθώς τα αποτελέσματα είναι πανομοιότυπα με εκείνα που επιδιώκει η Επιτροπή.

Δεδομένου ότι ο κανονισμός DORA βρίσκεται ακόμα σε στάδιο πρότασης και δεν έχει εγκριθεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εγείρεται νομικό πρόβλημα όσον αφορά 
την εναρμόνιση των οικείων οδηγιών με τις διατάξεις ενός κανονισμού που δεν έχει τεθεί 
νομικά και αποτελεσματικά σε ισχύ. Δεδομένου ότι δεν θα γνωρίζουμε το τελικό περιεχόμενο 
και τους κανόνες που θα θεσπίσει ο εν λόγω κανονισμός πριν από την έναρξη ισχύος του 
DORA, είναι νομικά αβάσιμο να εναρμονιστούν οι εν λόγω οδηγίες με κανονισμό που αυτή τη 
στιγμή δεν υφίσταται νομικά και αποτελεσματικά.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει 
με κατάλληλο και σφαιρικό τρόπο τους 
ψηφιακούς κινδύνους στους οποίους 
εκτίθενται όλες οι χρηματοπιστωτικές 
οντότητες και οι οποίοι απορρέουν από την 
αυξημένη χρήση τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
κατά την παροχή και την κατανάλωση 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

(1) Η Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει 
με κατάλληλο και σφαιρικό τρόπο τους 
ψηφιακούς κινδύνους στους οποίους 
εκτίθενται όλες οι χρηματοπιστωτικές 
οντότητες και οι οποίοι απορρέουν από την 
αυξημένη χρήση τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
κατά την παροχή και την κατανάλωση 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ώστε να 
διασφαλίζεται η παροχή περαιτέρω 
στήριξης στις δυνατότητες του ψηφιακού 
και χρηματοοικονομικού τομέα όσον 
αφορά την καινοτομία και τον 
ανταγωνισμό.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε επίπεδο ΕΕ, οι απαιτήσεις 
σχετικά με τους κινδύνους ΤΠΕ για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα είναι 
διασκορπισμένες στις οδηγίες 
2006/43/ΕΚ18, 2009/66/ΕΚ19, 
2009/138/ΕΚ20, 2011/61/ΕΚ21, 
ΕΕ/2013/3622, 2014/65/ΕΕ23, (ΕΕ) 
2015/236624, (ΕΕ) 2016/234125 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, είναι δε ανομοιογενείς και 
ενίοτε ελλιπείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
οι κίνδυνοι ΤΠΕ αντιμετωπίζεται μόνο 
εμμέσως, στο πλαίσιο του λειτουργικού 
κινδύνου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν 
αντιμετωπίζονται καθόλου. Τούτο θα 
πρέπει να επανορθωθεί με την 

(3) Σε επίπεδο ΕΕ, οι απαιτήσεις 
σχετικά με τους κινδύνους ΤΠΕ για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα είναι 
διασκορπισμένες στις οδηγίες 
2006/43/ΕΚ18, 2009/66/ΕΚ19, 
2009/138/ΕΚ20, 2011/61/ΕΚ21, 
ΕΕ/2013/3622, 2014/65/ΕΕ23, (ΕΕ) 
2015/236624, (ΕΕ) 2016/234125 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, είναι δε ανομοιογενείς και 
ενίοτε ελλιπείς. Οι υφιστάμενες διατάξεις 
δεν είναι πλήρως εναρμονισμένες, είναι δε 
απαραίτητο να διασφαλιστεί η αποφυγή 
της υπερβολικής ρύθμισης και να 
εξασφαλιστεί η επάρκεια των διατάξεων 
σε σχέση με την πραγματικότητα του 
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ευθυγράμμιση του κανονισμού (ΕΕ) 
xx/20xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου26 [DORA] και των εν 
λόγω πράξεων. Η παρούσα οδηγία 
προτείνει ένα σύνολο τροποποιήσεων που 
φαίνονται απαραίτητες για την εξασφάλιση 
νομικής σαφήνειας και συνοχής σε σχέση 
με την εφαρμογή, από τις 
χρηματοπιστωτικές οντότητες που έχουν 
λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται 
σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες, 
διαφόρων απαιτήσεων ψηφιακής 
επιχειρησιακής ανθεκτικότητας που είναι 
απαραίτητες για την άσκηση των 
δραστηριοτήτων τους, διασφαλίζοντας έτσι 
την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.

τομέα, ο οποίος εξελίσσεται διαρκώς. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι κίνδυνοι ΤΠΕ 
αντιμετωπίζεται μόνο εμμέσως, στο 
πλαίσιο του λειτουργικού κινδύνου, ενώ σε 
άλλες περιπτώσεις δεν αντιμετωπίζονται 
καθόλου. Τούτο θα πρέπει να επανορθωθεί 
με την ευθυγράμμιση του κανονισμού (ΕΕ) 
xx/20xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου26 [DORA] και των εν 
λόγω πράξεων. Η παρούσα οδηγία 
προτείνει ένα σύνολο τροποποιήσεων που 
φαίνονται απαραίτητες για την εξασφάλιση 
νομικής σαφήνειας και συνοχής σε σχέση 
με την εφαρμογή, από τις 
χρηματοπιστωτικές οντότητες που έχουν 
λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται 
σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες, 
διαφόρων απαιτήσεων ψηφιακής 
επιχειρησιακής ανθεκτικότητας που είναι 
απαραίτητες για την άσκηση των 
δραστηριοτήτων τους, διασφαλίζοντας έτσι 
την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.

_________________ _________________
18 Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς 
ελέγχους των ετήσιων και των 
ενοποιημένων λογαριασμών, για την 
τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ 
και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, 
σ. 87).

18 Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς 
ελέγχους των ετήσιων και των 
ενοποιημένων λογαριασμών, για την 
τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ 
και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, 
σ. 87).

19 Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με 
ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 
(ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

19 Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με 
ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 
(ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

20 Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 

20 Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 
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17.12.2009, σ. 1). 17.12.2009, σ. 1).
21 Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους 
διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών 
επενδύσεων και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και 
των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 
1.7.2011, σ. 1).

21 Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους 
διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών 
επενδύσεων και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και 
των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 
1.7.2011, σ. 1).

22 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 
πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών 
ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την 
κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 
2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 
338).

22 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 
πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών 
ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την 
κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 
2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 
338).

23 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).

23 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).

24 Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, 
σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην 
εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των 
οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 
2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 
2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 
35).

24 Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, 
σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην 
εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των 
οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 
2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 
2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 
35).

25 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, 
για τις δραστηριότητες και την εποπτεία 
των ιδρυμάτων επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 
354 της 23.12.2016, σ. 37).

25 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, 
για τις δραστηριότητες και την εποπτεία 
των ιδρυμάτων επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 
354 της 23.12.2016, σ. 37).

26 ΕΕ L […] της […], σ. […]. 26 ΕΕ L […] της […], σ. […].
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Επί του παρόντος, ο ορισμός του 
«χρηματοπιστωτικού μέσου» στην οδηγία 
2014/65/ΕΕ δεν περιλαμβάνει ρητά τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία 
εκδίδονται χρησιμοποιώντας μια 
κατηγορία τεχνολογιών που υποστηρίζουν 
την κατανεμημένη καταχώριση 
κρυπτογραφημένων δεδομένων 
(τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, 
«DLT»). Για να διασφαλιστεί ότι τα εν 
λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στην αγορά σύμφωνα με 
το ισχύον νομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
τροποποιηθεί ο ορισμός της οδηγίας 
2014/65/ΕΕ ώστε να τα συμπεριλάβει.

(6) Επί του παρόντος, ο ορισμός του 
«χρηματοπιστωτικού μέσου» στην οδηγία 
2014/65/ΕΕ δεν περιλαμβάνει ρητά τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία 
εκδίδονται χρησιμοποιώντας μια 
κατηγορία τεχνολογιών που υποστηρίζουν 
την κατανεμημένη καταχώριση 
κρυπτογραφημένων δεδομένων 
(τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, 
«DLT»), με αποτέλεσμα να μην 
αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της 
αγοράς. Για να διασφαλιστεί ότι τα εν 
λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στην αγορά σύμφωνα με 
το ισχύον νομικό πλαίσιο, προκειμένου να 
αποφευχθούν δυνητικοί κίνδυνοι λόγω 
της μη ρύθμισης, θα πρέπει να 
τροποποιηθεί ο ορισμός της οδηγίας 
2014/65/ΕΕ ώστε να τα συμπεριλάβει.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ειδικότερα, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των 
κρυπτοστοιχείων που χαρακτηρίζονται ως 
χρηματοπιστωτικά μέσα, ενώ παράλληλα 
θα διατηρείται υψηλό επίπεδο 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, 
ακεραιότητας της αγοράς, διαφάνειας και 
προστασίας των επενδυτών, θα είναι 
ωφέλιμο να δημιουργηθεί ένα προσωρινό 
καθεστώς για τις υποδομές της αγοράς 
DLT. Το προσωρινό αυτό νομικό πλαίσιο 
θα πρέπει να παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
τη δυνατότητα να επιτρέπουν προσωρινά 
στις υποδομές της αγοράς DLT να 

(7) Ειδικότερα, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των 
κρυπτοστοιχείων που χαρακτηρίζονται ως 
χρηματοπιστωτικά μέσα, ενώ παράλληλα 
θα διατηρείται υψηλό επίπεδο 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, 
ακεραιότητας της αγοράς, διαφάνειας και 
προστασίας των επενδυτών και των 
καταναλωτών, θα είναι ωφέλιμο να 
δημιουργηθεί ένα προσωρινό καθεστώς για 
τις υποδομές της αγοράς DLT. Το 
προσωρινό αυτό νομικό πλαίσιο θα πρέπει 
να παρέχει στις αρμόδιες αρχές τη 
δυνατότητα να επιτρέπουν προσωρινά στις 
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λειτουργούν στο πλαίσιο ενός 
εναλλακτικού συνόλου απαιτήσεων όσον 
αφορά την πρόσβαση σε αυτές, σε 
σύγκριση με τις απαιτήσεις που ισχύουν 
κατά τα άλλα βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες και οι οποίες ενδέχεται να τις 
αποτρέπουν να αναπτύξουν λύσεις για τη 
διαπραγμάτευση και τον διακανονισμό 
συναλλαγών σε κρυπτοστοιχεία που 
χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά 
μέσα. Το εν λόγω νομικό πλαίσιο θα 
πρέπει να είναι προσωρινό προκειμένου να 
δοθεί η δυνατότητα στις ευρωπαϊκές 
εποπτικές αρχές (ΕΕΑ) και στις εθνικές 
αρμόδιες αρχές να αποκτήσουν εμπειρία 
σχετικά με τις ευκαιρίες και τους ειδικούς 
κινδύνους που δημιουργούνται από τα 
κρυπτοστοιχεία τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις 
υποδομές αυτές. Συνεπώς, η παρούσα 
οδηγία συνοδεύει τον κανονισμό [σχετικά 
με ένα πιλοτικό καθεστώς για τις υποδομές 
της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία 
κατανεμημένου καθολικού], 
υποστηρίζοντας το νέο αυτό κανονιστικό 
πλαίσιο της Ένωσης για τις υποδομές της 
αγοράς DLT με μια στοχευμένη εξαίρεση 
από συγκεκριμένες διατάξεις της 
ενωσιακής νομοθεσίας για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που ισχύουν 
για δραστηριότητες και υπηρεσίες σε 
σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
σημείο 15 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, οι 
οποίες, διαφορετικά, δεν θα προσέφεραν 
την πλήρη ευελιξία που απαιτείται κατά 
την ανάπτυξη λύσεων στα συναλλακτικά 
και μετασυναλλακτικά στάδια συναλλαγών 
που αφορούν κρυπτοστοιχεία.

υποδομές της αγοράς DLT να λειτουργούν 
στο πλαίσιο ενός εναλλακτικού συνόλου 
απαιτήσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε 
αυτές, σε σύγκριση με τις απαιτήσεις που 
ισχύουν κατά τα άλλα βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες και οι οποίες ενδέχεται να τις 
αποτρέπουν να αναπτύξουν λύσεις για τη 
διαπραγμάτευση και τον διακανονισμό 
συναλλαγών σε κρυπτοστοιχεία που 
χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά 
μέσα. Το εν λόγω νομικό πλαίσιο θα 
πρέπει να είναι προσωρινό προκειμένου να 
δοθεί η δυνατότητα στις ευρωπαϊκές 
εποπτικές αρχές (ΕΕΑ) και στις εθνικές 
αρμόδιες αρχές να αποκτήσουν εμπειρία 
σχετικά με τις ευκαιρίες και τους ειδικούς 
κινδύνους που δημιουργούνται από τα 
κρυπτοστοιχεία τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις 
υποδομές αυτές. Συνεπώς, η παρούσα 
οδηγία συνοδεύει τον κανονισμό [σχετικά 
με ένα πιλοτικό καθεστώς για τις υποδομές 
της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία 
κατανεμημένου καθολικού], 
υποστηρίζοντας το νέο αυτό κανονιστικό 
πλαίσιο της Ένωσης για τις υποδομές της 
αγοράς DLT με μια στοχευμένη εξαίρεση 
από συγκεκριμένες διατάξεις της 
ενωσιακής νομοθεσίας για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που ισχύουν 
για δραστηριότητες και υπηρεσίες σε 
σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
σημείο 15 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, οι 
οποίες, διαφορετικά, δεν θα προσέφεραν 
την πλήρη ευελιξία που απαιτείται κατά 
την ανάπτυξη λύσεων στα συναλλακτικά 
και μετασυναλλακτικά στάδια συναλλαγών 
που αφορούν κρυπτοστοιχεία.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η ρυθμιστική διαδικασία θα 
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πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κατάλληλη 
ισορροπία ανάμεσα στην αποδοτική 
διαχείριση του μετριασμού του κινδύνου, 
αφενός, και τη διασφάλιση θεμιτού 
ανταγωνισμού όσον αφορά την 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης καινοτομιών 
στην αγορά και την προστασία όλων των 
εμπλεκόμενων παραγόντων, αφετέρου.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1
Οδηγία 2006/43/ΕΚ
Άρθρο 24α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 24α παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2006/43/ΕΚ, το στοιχείο β) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

β) ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο διαθέτει αξιόπιστες διοικητικές 
και λογιστικές διαδικασίες, μηχανισμούς 
εσωτερικού ελέγχου διασφάλισης της 
ποιότητας, αποτελεσματικές διαδικασίες 
εκτίμησης των κινδύνων και 
κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και 
ασφάλειας προκειμένου να διαχειρίζεται 
τα συστήματα και τα εργαλεία ΤΠΕ που 
διαθέτει σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/xx [DORA] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*.

 

________________________

* [πλήρης τίτλος] (ΕΕ L […] της […], σ. 
[…]).»

Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1
Οδηγία 2006/43/ΕΚ
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Άρθρο 24α – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 24α παράγραφος 1 της οδηγίας 
2006/43/ΕΚ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
στοιχείο:

βα) ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο που δεν είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση, εκτός εάν ελέγχει τις 
οντότητες που αναγράφονται στο άρθρο 2 
του κανονισμού (ΕΕ) 2021/xx [DORA], 
διαθέτει αξιόπιστες διοικητικές και 
λογιστικές διαδικασίες, μηχανισμούς 
εσωτερικού ελέγχου διασφάλισης της 
ποιότητας, αποτελεσματικές διαδικασίες 
εκτίμησης των κινδύνων και 
κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και 
ασφάλειας προκειμένου να διαχειρίζεται 
τα συστήματα και τα εργαλεία ΤΠΕ που 
διαθέτει σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/xx [DORA] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*.
______________
* [πλήρης τίτλος] (ΕΕ L […] της […], σ. 
[…]).»

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διαθέτει ορθές διοικητικές και 
λογιστικές διαδικασίες και ρυθμίσεις 
ελέγχου και ασφάλειας για την 
επεξεργασία των ηλεκτρονικών 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών που 
έχουν δημιουργηθεί και τελούν υπό 
διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/xx του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* 

α) να διαθέτει ορθές διοικητικές, 
επιχειρησιακές και λογιστικές διαδικασίες 
και ρυθμίσεις ελέγχου και ασφάλειας για 
την επεξεργασία των ηλεκτρονικών 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών που 
έχουν δημιουργηθεί και τελούν υπό 
διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/xx του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* 
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[DORA], καθώς και επαρκείς μηχανισμούς 
εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνουν 
κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές 
των υπαλλήλων της ή για την κατοχή και 
διαχείριση επενδύσεων σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την 
επένδυση για ίδιο λογαριασμό και που 
εξασφαλίζουν τουλάχιστον ότι για κάθε 
συναλλαγή στην οποία συμμετέχει ο 
ΟΣΕΚΑ είναι δυνατή η εξακρίβωση της 
προέλευσής της, των συναλλασσομένων, 
του χαρακτήρα της, καθώς και του τόπου 
και χρόνου πραγματοποίησής της, και ότι 
τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ 
που διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης 
επενδύονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
του κεφαλαίου ή τα καταστατικά του 
έγγραφα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές 
διατάξεις·

[DORA], καθώς και επαρκείς μηχανισμούς 
εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνουν 
κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές 
των υπαλλήλων της ή για την κατοχή και 
διαχείριση επενδύσεων σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την 
επένδυση για ίδιο λογαριασμό και που 
εξασφαλίζουν τουλάχιστον ότι για κάθε 
συναλλαγή στην οποία συμμετέχει ο 
ΟΣΕΚΑ είναι δυνατή η εξακρίβωση της 
προέλευσής της, των συναλλασσομένων, 
του χαρακτήρα της, καθώς και του τόπου 
και χρόνου πραγματοποίησής της, και ότι 
τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ 
που διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης 
επενδύονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
του κεφαλαίου ή τα καταστατικά του 
έγγραφα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές 
διατάξεις·

_______ _________

* [πλήρης τίτλος] (ΕΕ L […] της […], σ. 
[…]).»·

* [πλήρης τίτλος] (ΕΕ L […] της […], σ. 
[…]).»·
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